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CUIDADO!
Alta voltagem! Não abra o aparelho. 
Você corre o risco de levar um choque 
elétrico.

O aparelho não possui nenhuma peça 
que possa ser consertada pelo usuário. 
Todos os reparos devem ser executados 
por profi ssionais qualifi cados.

Cuidados na instalação

Determinação do local ideal
– Coloque o aparelho em um superfície plana, 

rígida e estável. Não o coloque sobre um 

tapete, por exemplo.

– Não coloque o aparelho em cima de outro 

equipamento que possa aquecê-lo (por 

exemplo, um receptor ou amplifi cador).

– Não coloque nada embaixo nem em cima 

do aparelho (por exemplo, CDs, revistas).

– Instale esta unidade próximo à tomada CA e 

em um local no qual o plugue do adaptador de 

CA possa ser alcançado.

Espaço para ventilação 
– Coloque o aparelho em um local com 

ventilação adequada para evitar aumento da 

temperatura interna. Mantenha pelo menos 10 

cm de distância das partes traseira e superior 

do aparelho e 5 cm à direita e à esquerda para 

evitar superaquecimento. 

Evite altas temperaturas, umidade, água 
e poeira
– O equipamento não deve ser exposto a 

respingos ou gotejos de água.

– Não coloque nada que possa vir a danifi car 

o equipamento (por exemplo, objetos com 

líquidos e velas acesas) sobre ele.

Limpeza dos discos

Alguns problemas (imagens congeladas ou 

distorcidas, interrupções no som, etc.) 

ocorrem porque o disco dentro do gravador 

está sujo. Para evitá-los, os discos devem ser 

limpos regularmente.

Para limpar o disco, use uma fl anela. Passe-a 

sobre o disco fazendo movimentos em linha 

reta do centro do disco para a extremidade.

CUIDADO!
Não use solventes como benzina, diluentes, 

produtos de limpeza disponíveis no mercado 

nem sprays antiestáticos destinados a discos 

analógicos. 

Cuidados com o HDD (Unidade 
de disco rígido)

O HDD é um componente frágil do 

dispositivo, que pode ser facilmente danifi cado 

em função da longa capacidade de gravação e 

da alta velocidade de operação.

– Não mova a unidade enquanto ela estiver ligada.

– Não remova a tomada AC da tomada da 

parede durante a operação.

– Não use a unidade em locais excessivamente 

quentes ou úmidos. Isso pode causar 

condensação na parte interior da unidade.

Se ocorrer falha no HDD, a reprodução e a 

gravação não serão possíveis. Nesse caso, será 

necessário substituir o HDD.

AVISO!
O HDD não é um dispositivo para armazenar 

permanentemente o conteúdo gravado. 

Recomendamos que copie o conteúdo de vídeo 

importante em um DVD gravável como backup.

Informações sobre cuidados e segurança
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Informações sobre o produto

Introdução

Este gravador tem um disco rígido (HDD) 

integrado e você pode gravar mais de 250 

horas de vídeo.

Nota: Este valores são estimativas somente. 

Parte da capacidade de armazenamento no 

HDD será reservada para as operações do 

gravador e do time shift.

Com um DVD gravável e um HDD de alta 

capacidade no mesmo gravador, você pode 

armazenar gravações no HDD ou copiá-las em 

um DVD gravável por segurança ou para 

exibição posterior.

Além disso, você pode aproveitar recursos 

como ‘Instant Replay’ (Repetição imediata) ou 

‘Pause Live TV’ (Pausar programa de TV ao 

vivo), consulte capítulo “Controlar programas 

de TV” para obter detalhes.

Antes de começar a usar o gravador, faça as 

conexões e confi gurações básicas seguindo as 

três etapas a seguir.

Etapa 1: Conexões básicas do gravador 

Etapa 2:  Conexões opcionais com 
outros dispositivos

Etapa 3: Execute a instalação e a 
confi guração básicas

Leia este manual do usuário antes de usar o 

gravador. Ele contém informações e 

comentários importantes relacionados à 

operação do gravador.

Dicas úteis:
– Se você tiver dúvidas ou se ocorrerem 
problemas durante a operação, consulte o capítulo
‘Resolução de problemas’.
– Se precisar de assistência técnica adicional, 
ligue para o Serviço de atendimento ao cliente do 
seu país. O números de telefone e e-mails 
correspondentes são fornecidos no folheto de 
garantia.
– Consulte a plaqueta de tipo na parte posterior 
ou inferior do produto para identifi cá-lo e verifi car 
a voltagem a ser usada.

Acessórios fornecidos

– Controle remoto e pilhas

– Cabos de áudio/vídeo (AV) 

– Cabo coaxial de RF

– Guia rápido para uso

Códigos de região

Filmes em DVD normalmente não são 

lançados ao mesmo tempo em todas as partes 

do mundo; portanto, todos os aparelhos de 

DVD têm um código regional específi co.

O código regional é mostrado no 

painel traseiro deste aparelho. Se o 

DVD estiver marcado com um 

código de Região diferente, não 

poderá ser reproduzido neste 

aparelho.

Aviso de direitos autorais

A cópia não autorizada de material protegido 

por direitos autorais, incluindo programas de 

computação, arquivos, transmissões e 

gravações de áudio poderá infringir direitos 

autorais e constituir crime. Este equipamento 

não deve ser usado para tais propósitos.

ALL

4
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Recursos especiais

‘Time Shift Buffer’
Assim que ligar o gravador, o programa 

exibido na TV será armazenado no ‘Time Shift 

Buffer’. Ele funciona como um centro de 

armazenamento temporário no HDD das 

gravações feitas. O conteúdo é 

automaticamente excluído após um período 

de 6 horas, quando você desliga o gravador ou 

coloca-o em espera. Para armazenar o 

conteúdo no disco rígido, é necessário marcar 

o segmento no ‘Time Shift Buffer’ que será 

gravado para evitar que seja excluído.

‘Instant Replay’ (Repetição 

imediata)
Você pode repetir uma cena de um programa 

de TV ao vivo pressionando o botão  no 

controle remoto sempre que desejar. 

Para retornar ao programa de TV ao vivo, 

pressione e mantenha pressionado .

‘Pause Live TV’ (Pausar programa 

de TV ao vivo)
Agora, os programas de TV ao vivo estão 

sob seu controle. Pode-se pausar o 

programa pressionando o botão 

PAUSE LIVE TV  u e retomar a 

reprodução da cena interrompida 

pressionando o botão u.

Para retornar ao programa de TV ao vivo, 

pressione e mantenha pressionado .

‘Direct Recording to DVD’ 
(Gravação direta em DVD)
Este recurso permite gravar o conteúdo 

diretamente em um disco DVD gravável.

Pressione o botão DVD REC no controle 

remoto para ativar a gravação direta no disco 

DVD gravável.

Este é um sistema de programação simples 

para gravadores. Para usá-lo, digite o código 

de programação associado ao seu programa de 

televisão. Você pode encontrar esse código 

em sua revista de programação favorita. 

i.Link também é conhecido com ‘FireWire’ e 

‘IEEE1394’. Essa conexão também é usada para 

a transferência de sinais digitais potentes de 

banda larga e por fi lmadoras digitais (DV). Ela 

transmite todos os sinais de áudio e vídeo por 

um único cabo.

Informações sobre o produto (continuação)
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Unidade principal

a STANDBY-ON
– Liga o gravador ou alterna para o modo de 

espera.

b Bandeja do disco

c OPEN/CLOSE ç
– Abre/fecha a bandeja de disco.

d Visor
– Mostra informações sobre o status atual do 

gravador.

e IR
– Aponte o controle remoto para esse sensor.

f Indicador HDD ativo
– Um círculo azul acende enquanto a gravação 

temporária para o time shift buffer está em 

andamento.

g  u
– Inicia a reprodução para selecionar o título/faixa.

– Pausa a reprodução do título/faixa selecionado.

 ./ >
– Pula para o capítulo/faixa anterior ou seguinte 

ou, mantendo o botão pressionado, faz uma 

pesquisa de frente para trás/de trás para frente.

  
– Interrompe a reprodução ou gravação.

h 
– Inicia a gravação do canal de TV atual ou da 

origem de entrada de vídeo atuais.

– Um círculo vermelho acende enquanto a 

gravação para o HDD ou disco DVD gravável 

está em andamento.

Tomadas atrás da aba
Feche a porta conforme a indicação da 

etiqueta OPENÉ no canto direito.

i CAM1 (VIDEO) 

– Entrada de vídeo para fi lmadoras ou 

videocassetes.

 No modo de sintonia, pressione SOURCE no 

controle remoto repetidamente para selecionar 

‘CAM1’ quando usar essa origem de entrada.

j L/R AUDIO 

–  Entrada de áudio para fi lmadora ou dispositivo 

de áudio/vídeo conectado à tomada CAM1 ou 

CAM2.

k CAM2 (S-VIDEO)

– Entrada S-Video para fi lmadoras SVHS/Hi8 ou 

videocassetes SVHS/Hi8.

 No modo de sintonia, pressione SOURCE no 

controle remoto repetidamente para selecionar 

‘CAM2’ quando usar essa origem de entrada.

l DV IN 

– Entrada para fi lmadoras digitais ou outros 

aparelhos compatíveis que usem este 

conector.

 Pressione USB/DV no controle remoto 

quando usar essa origem de entrada.

m USB
– Entrada para unidade fl ash USB / leitor de 

cartão de memória USB. 

 Pressione USB/DV no controle remoto 

quando usar esta origem de entrada.

a b c d e fgh i j

k lm
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Controle remoto

a 2  (STANDBY-ON )

– Liga o gravador ou alterna para o modo de 

espera.

b USB/DV
– Pressione várias vezes para alternar entre os 

modos USB e DV. 

–  Alterna para o ‘modo câmera’ para conectar a 

fi lmadora à tomada DV IN. A gravação pode 

ser feita diretamente no HDD/DVD.

– Acesse o conteúdo da unidade fl ash USB / 

leitor de cartão de memória USB conectado à 

tomada USB.

c TUNER
– Alterna o modo de sintonia do gravador (canal 

de TV).

d DVD REC
– Ativa o modo ‘gravação direta em DVD’.

e SOURCE
– No modo de sintonia ou DVD REC, seleciona 

a origem de entrada de vídeo do gravador do 

canal de TV ou de origens externas. (EXT1, 

EXT2, CAM1, CAM2.)

f SETUP
– Entra e sai do menu de confi guração do sistema.

g  : Botões para mover o cursor para a 

esquerda/direita ou fazer uma pesquisa de 

frente para trás/de trás para frente.

 : Botões para mover o cursor para cima/

para baixo.

h DISPLAY
– Exibe a barra de vídeo Time Shift. Esta opção 

mostra a duração dos programas de TV 

armazenados no centro de armazenamento 

temporário no HDD.

– Exibe o texto de ajuda na tela.

i  REW m / FFW M 

– Inicia a pesquisa para trás/para frente. 

Pressione a tecla novamente para aumentar a 

velocidade da pesquisa.

j  PREV í / NEXT ë 

– Pula para o capítulo ou a faixa anterior ou 

seguinte.

k REC  
– Inicia a gravação do canal de TV atual ou da 

origem de entrada de vídeo atual.

l CH +/-
– No modo de sintonia, seleciona o canal de TV 

seguinte/anterior.

m Teclado numérico
– Seleciona o número de um capítulo ou faixa 

para reprodução.

– Seleciona a sintonia confi gurada do canal de 

TV do gravador. 

n REPEAT
– Selecione para repetir a reprodução do título 

no modo HDD.

– Selecione para repetir a reprodução do título, 

capítulo, faixa ou disco no modo DVD.

o AUDIO
– No modo de sintonia, alterna entre estéreo, 

mono e SAP.

CHCH

a

b
c
d
e

f

g

h
i

j
k

l

m

n

o
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Controle remoto (continuação)

p DVD
– Alterna para o modo de disco ou exibe o 

menu de conteúdo de disco.

q HDD
– Entra no menu de conteúdo do HDD.

r T/C 
– Exibe as informações do título/capítulo.

s SELECT 
–  Seleciona uma faixa/capítulo/arquivo no menu 

do programa.

– No menu de título do HDD, marca títulos 

para copiar para um disco DVD gravável. 

t TIMER
– Entra e sai do menu de gravação do timer.

u  OK
– Armazena e confi rma uma entrada.

– Confi rma uma seleção.

v BACK 
– Retorna ao menu anterior de um CD de vídeo 

(VCD) ou em alguns DVDs.

w PAUSE LIVE TV u
– Reproduz um disco ou uma gravação.

– Pausa a reprodução.

– Pausa a exibição do ‘Programa de TV ao vivo’.

x  STOP 

– Interrompe a reprodução ou gravação.

– Mantenha pressionado este botão para abrir e 

fechar a bandeja de disco.

y  TV VOL +/ –
– Ajusta o volume da TV (somente TV Philips).

z  TV MUTE  H
– Silencia o volume da TV (somente TVs Philips).

27  SHUFFLE
– Alterna para a reprodução aleatória de CDs 

de áudio, vídeo (VCD), imagem ou disco DVD.

– No menu de título do HDD, selecione para 

ordenar os títulos.

28  SUBTITLE
– Seleciona um idioma de legenda do DVD.

29  ANGLE
– Seleciona um ângulo da câmera do disco DVD 

(se estiver disponível).

30  ZOOM
– Amplia a imagem na tela da TV.

CHCH

p
q
r
s
t

u

v
w

x

y

z
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Controle remoto (continuação)

Inserção das pilhas

A

B

C

A Abra o compartimento das pilhas.

B Insira duas pilhas do tipo R03 ou AAA, 

seguindo as indicações (+-) no interior do 

compartimento.

C Feche a tampa.

CUIDADO!
– Remova as pilhas se estiverem 
descarregadas ou se não precisar usar o 
controle remoto por um período longo.
– Não misture as pilhas (antigas com 
novas ou de zinco-carbono com 
alcalinas, etc.).
– As pilhas contêm substâncias químicas 
que exigem cuidados especiais em seu 
descarte.

Uso do controle remoto para 
operar o sistema

A Aponte o controle remoto diretamente para o 

sensor do controle remoto (IR, infravermelho) 

no painel frontal.

B Selecione a origem que deseja controlar 

pressionando o botão TUNER, HDD, DVD 

ou USB/DV no controle remoto.

C Selecione a função desejada (por exemplo., 
m, M.)
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Etapa 1: Conexões básicas do gravador

Conexão dos cabos da antena

Essas conexões permitem assistir a programas 

de TV e gravá-los usando o gravador de DVD. 

Se o sinal da antena estiver conectado através 

de um videocassete, conversor ou receptor de 

satélite, todos os aparelhos deverão estar 

ligados para que se possa assistir ou gravar 

programas de TV a cabo.

 Se a TV tiver somente uma tomada 
Antenna In (RF IN), consulte “Etapa 2: 

Conexões opcionais – a TV só tem uma 

tomada de entrada para antena” para obter 

instruções detalhadas sobre a conexão com a 

sua TV.

 Se desejar conectar um videocassete e/
ou um conversor/receptor de satélite, 

consulte “Etapa 2: Conexões opcionais” para 

obter instruções detalhadas sobre a conexão 

com a sua TV.

A Conecte o sinal de antena/televisão a cabo 

existente ou do conversor/receptor de satélite 

{RF OUT ou TO TV} à tomada 

ANTENNA-IN  no gravador.

B Use o cabo coaxial de RF fornecido para 

conectar a tomada TV-OUT  no gravador 

à tomada de entrada da antena na TV (VHF/

UHF RF IN.)

Dica útil:
– Dependendo da conexão atual com o canal de 
TV (diretamente de uma antena externa, 
conversor ou videocassete), você terá
que desconectar alguns cabos antes de fazer a 
conexão acima.

R

L

Y

PB

PRVIDEO (CVBS) COMPONENT
VIDEO

EXT 2
S-VIDEO (Y/C)

VIDEO (CVBS)

S-VIDEO (Y/C) AUDIO
COAXIAL

R

L

R

L

OUT 3(DIGITAL AUDIO)

INPUT OUTPUT

OUT 2

OUT 1

EXT 1

AUDIO

ANTENNA-INTV-OUT

   

      

      

      

    

CABLE SATELLITE ANTENNA

AU D IO
O U T

S-V ID E O
IN

V ID E O  IN

TV

A

B

DICAS: Antes de fazer ou alterar conexões, certifi que-se de que todos os aparelhos estejam desconectados da 

tomada.
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Etapa 1: Conexões básicas do gravador (continuação)

Opção 3

OU
OU

Conexão do cabo de vídeo

Esta conexão permite exibir a reprodução do 

disco a partir do gravador de DVD. Você só 

precisará selecionar uma das opções abaixo 

para fazer sua conexão de vídeo.

Opção 1: Uso da tomada Video 
(CVBS)

 Use os cabos de áudio/vídeo fornecidos 

(plugue amarelo) para conectar a tomada 

VIDEO (CVBS) - OUT1 no gravador de 

DVD à tomada de entrada de vídeo (ou 

identifi cada como A/V In, Video In, CVBS ou 

Composite) na TV. 

Opção 2: Uso da tomada S-Video
 Use um cabo de S-video (não fornecido) para 

conectar a tomada S-VIDEO (Y/C) - OUT2 

no gravador de DVD à tomada de entrada 

S-Video (ou com o rótulo Y/C ou S-VHS) da 

TV.

Opção 3: Uso da tomada 
Component Video

A Use os cabos Component Video (vermelho/

azul/verde - não fornecidos) para conectar as 

tomadas Y PB PR - OUT3 no gravador de 

DVD às tomadas de entrada de vídeo 

Component Video correspondentes 

(ou identifi cadas como Y Pb/Cb Pr/Cr ou 

YUV) da TV.

B Se a sua TV aceita sinal Progressive Scan, 

consulte o capítulo “Opções do menu de 

confi guração – confi gurações de 

PREFERENCE” para obter informações 

detalhadas sobre a confi guração.

IMPORTANTE!
A qualidade de vídeo Progressive Scan 
só está disponível por meio da conexão 
Y PB PR, e uma TV Progressive é 
necessária. É altamente recomendável 
que a instalação do gravador seja 
concluída primeiro, antes da ativação do 
recurso Progressive Scan.

Opção 2Opção 1

DICAS: Antes de fazer ou alterar conexões, certifi que-se de que todos os aparelhos estejam desconectados da 

tomada.
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Etapa 1: Conexões básicas do gravador (continuação)

Opção 2Opção 1

Conexão dos cabos de áudio

Esta conexão permite ouvir o som.

Opção 1: Uso de um cabo de áudio
Você pode conectar o gravador a um sistema 

estéreo ou receptor de dois canais para 

desfrutar o sistema de som estéreo.

 Use o cabo de áudio fornecido (extremidades 

vermelha e branca) para conectar as tomadas 

AUDIO OUTPUT a esses dispositivos com 

as mesmas tomadas de entrada.

Opção 2: Uso de um cabo coaxial
É possível conectar o gravador a um 

amplifi cador/receptor AV para desfrutar o 

som Surround multicanal.

 Use o cabo coaxial (não fornecido) para 

conectar a tomada COAXIAL (DIGITAL 
AUDIO) à entrada digital no amplifi cador/

receptor AV (com um decodifi cador de som 

digital multicanal). 

Antes de começar a usá-lo, defi na as 

confi gurações de áudio adequadamente 

(consulte “Opções do menu de confi guração – 

confi gurações de AUDIO). Se as confi gurações 

de AUDIO não corresponderem à capacidade 

do amplifi cador, ele poderá produzir um som 

forte, distorcido ou nenhum som.

Dica útil:
– Não conecte as tomadas de saída de áudio da 
TV às tomadas AUDIO L/R (IN-EXT) no gravador, 
pois isso pode provocar ruídos indesejados.

OU

DICAS: Antes de fazer ou alterar conexões, certifi que-se de que todos os aparelhos estejam desconectados da 

tomada.

Amplifi cador/
receptor AV
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Etapa 2: Conexões opcionais

A TV tem apenas uma tomada 
de entrada para antena

Use esta conexão somente se sua TV tiver 

uma única tomada Antenna In (identifi cada 

como 75 ohm ou RF In) e não tiver nenhuma 

tomada de áudio/vídeo.

Para este tipo de conexão, você 
precisará de um modulador de RF para a 
reprodução do disco.

A É preciso ter um sinal de antena/TV a cabo (ou 

do conversor/receptor de satélite/videocassete) 

conectado à tomada de entrada da antena da 

TV (VHF/UHF RF IN). Remova-o da TV e 

conecte-o à tomada ANTENNA-IN  no 

gravador de DVD.

B Use o cabo coaxial de RF fornecido para 

conectar a tomada TV-OUT  no gravador 

de DVD à tomada de entrada da antena no 

modulador de RF.

C Use um cabo coaxial de RF (não fornecido) 

para conectar a tomada TO TV no modulador 

de RF à tomada de entrada da antena na parte 

de trás da TV. 

D Use os cabos AV fornecidos (extremidades 

amarelas) para conectar a tomada 

VIDEO (CVBS) - OUT1 no gravador de 

DVD à tomada de entrada de vídeo 

(identifi cada como A/V In, Video In, 

Composite ou Baseband) no modulador de RF.

E Use os cabos AV fornecidos (extremidades 

vermelha/branca) para conectar as tomadas 

AUDIO L/R - OUTPUT no gravador de 

DVD à tomada de entrada de áudio 

(identifi cada como AUDIO IN ou LINE IN) no 

modulador de RF. 

Dicas úteis:
– Se você conectou a tomada TO TV do 
modulador de RF à TV, coloque a TV no canal 3 
ou 4.
– Consulte uma loja de produtos eletrônicos ou 
entre em contato com a Philips para obter 
detalhes sobre a disponibilidade e as operações do 
modulador de RF.

Parte traseira de um 

modulador de RF 

(exemplo somente)

DICAS: Antes de fazer ou alterar conexões, certifi que-se de que todos os aparelhos estejam desconectados da 

tomada.
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Etapa 2: Conexões opcionais (continuação)

Conexão com um conversor ou 
receptor de satélite

Opção 1
Se o conversor/receptor de satélite tiver 
apenas uma tomada de saída de antena 
(RF OUT ou TO TV),
consulte o capítulo “Etapa 1: Conexões básicas 

do gravador – Conexão dos cabos da antena” 

para obter instruções detalhadas sobre a 

conexão com a sua TV.

Opção 2
Se o conversor/receptor de satélite tiver 
tomadas de saída de vídeo/áudio:

A Mantenha a conexão entre o sinal da antena/

TV a cabo e a tomada de entrada da antena 

(RF-IN) no conversor/receptor de satélite.

B Use o cabo coaxial de RF fornecido para 

conectar a tomada ANTENNA-IN  no 

gravador à tomada RF OUT no conversor/

receptor de satélite.

C Use o cabo coaxial de RF para conectar a 

tomada TV no gravador à tomada de entrada 

de antena na TV-OUT  (VHF/UHF RF IN).

D Use os cabos de áudio/vídeo para conectar a 

tomada VIDEO/AUDIO INPUT no 

gravador às tomadas de saída VIDEO/AUDIO 

correspondentes no conversor/receptor de 

satélite.

E Use os cabos de áudio/vídeo para conectar a 

tomada VIDEO/AUDIO OUTPUT no 

gravador às tomadas de entrada VIDEO/

AUDIO correspondentes na TV.

Parte traseira de um 
conversor ou receptor 
de satélite (exemplo 
somente)

DICAS: Antes de fazer ou alterar conexões, certifi que-se de que todos os aparelhos estejam desconectados da 

tomada.
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Etapa 2: Conexões opcionais (continuação)

Conexão com um videocassete 
ou outro aparelho semelhante

Esta conexão permite a gravação de uma fi ta 

de vídeo no HDD ou um disco DVD gravável 

e o uso do videocassete para reprodução de 

fi tas de vídeo. 

Antes de iniciar...
O novo gravador pode substituir o 
videocassete para todas as suas 
necessidades de gravação. Apenas solte 
todas as conexões do seu videocassete.

A Conecte o sinal de antena/TV a cabo à tomada 

ANTENNA-IN  no gravador.

B Use o cabo coaxial de RF para conectar a 

tomada TV no gravador à tomada de entrada 

de antena na TV-OUT  (VHF/UHF RF IN).

C Use os cabos de áudio/vídeo para conectar a 

tomada VIDEO/AUDIO INPUT no 

gravador às tomadas de saída VIDEO/AUDIO 

correspondentes no videocassete.

D Use os cabos de áudio/vídeo para conectar a 

tomada VIDEO/AUDIO OUTPUT no 

gravador às tomadas de entrada VIDEO/

AUDIO correspondentes na TV.

Dicas úteis:
– A maioria das fi tas de vídeo e DVDs comerciais 
são protegidos contra cópia e por esse motivo não 
podem ser gravados.
– Conecte o gravador diretamente à TV. Se 
houver um videocassete ou outro dispositivo entre 
eles, a qualidade da imagem poderá fi car ruim em 
função do sistema de proteção contra cópia do 
gravador.

Parte traseira 
de um 
videocassete 
(exemplo 
somente)

DICAS: Antes de fazer ou alterar conexões, certifi que-se de que todos os aparelhos estejam desconectados da 

tomada.
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Conexão com um videocassete 
e conversor/receptor de satélite

A Conecte o sinal da antena/TV a cabo à tomada 

de entrada de antena (RF IN) no conversor/

receptor de satélite.

B Use o cabo coaxial de RF fornecido para 

conectar a tomada ANTENNA-IN  no 

gravador à tomada RF OUT no conversor/

receptor de satélite.

C Use o cabo coaxial de RF para conectar a 

tomada TV no gravador à tomada de entrada 

de antena na TV-OUT  (VHF/UHF RF IN).

D Use os cabos de áudio/vídeo fornecidos para 

conectar as tomadas VIDEO/AUDIO -
INPUT no gravador às tomadas de saída 

VIDEO/AUDIO correspondentes no 

conversor/receptor de satélite.

E Use os cabos de áudio/vídeo para conectar a 

tomada VIDEO/AUDIO OUTPUT do 

gravador às tomadas de entrada VIDEO/

AUDIO correspondentes na TV.

F Use outro conjunto de cabos de áudio/

vídeo para conectar as tomadas 

CAM1 /L-AUDIO-R no painel frontal do 

gravador às tomadas de saída VIDEO/AUDIO 

(amarela/vermelha/branca) correspondente no 

videocassete.

Etapa 2: Conexões opcionais (continuação)

Painel frontal do 
gravador

Parte traseira de um 
videocassete (exemplo 
somente)

Parte traseira de um 
conversor ou receptor 
de satélite (exemplo 
somente)

DICAS: Antes de fazer ou alterar conexões, certifi que-se de que todos os aparelhos estejam desconectados da 

tomada.
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Conexão de uma fi lmadora com 
as tomadas frontais

Você pode usar as tomadas da frente para 

copiar gravações de fi lmadora. Essas tomadas 

estão localizadas atrás da aba, na lateral direita, 

proporcionando conexões práticas para uma 

fi lmadora.

Opção 1: Uso da tomada DV IN
Use esta conexão se você tiver uma fi lmadora 

digital ou Digital 8. A tomada DV atende ao 

padrão i.LINK. Ela proporciona a melhor 

qualidade de imagem.

 Use um cabo i.LINK de 4 pinos (não 

fornecido) para conectar a tomada DV IN do 

gravador de DVD à tomada DV OUT 

apropriada na fi lmadora.

Antes de começar a operação, pressione 

USB/DV no controle remoto para selecionar 

‘DV’ como o canal de entrada. Para obter 

informações sobre gravação, consulte “Gravar 

no disco rígido” ou “Gravação em disco DVD 

gravável”.

Dicas úteis:
– A tomada DV IN não suporta conexão com um 
PC.
– Não é possível gravar do gravador de DVD 
para a fi lmadora através da tomada DV IN no 
gravador de DVD.

Opção 2: Uso da tomada S-VIDEO 
In ou VIDEO In

Use a conexão VIDEO (CAM1) caso sua 

fi lmadora tenha somente uma única saída de 

vídeo (Vídeo composto, CVBS). 

Você também pode usar a conexão S-VIDEO 

(CAM2) se tiver uma fi lmadora Hi8 ou 

S-VHS (C). 

A Conecte a tomada CAM 1 ou CAM 2 no 

painel frontal do gravador à tomada de saída 

Video ou S-VHS correspondente na fi lmadora.

B Use um cabo de áudio (extremidades 

vermelha/branca) para conectar as tomadas 

AUDIO L/R no painel frontal do gravador de 

DVD às tomadas de saída de áudio na 

fi lmadora.

Antes de começar a operação, pressione 

SOURCE no controle remoto várias vezes 

para selecionar ‘CAM1’ ou ‘CAM2’’ como o 

canal de entrada, dependendo de suas 

conexões. Para obter informações sobre 

gravação, consulte “Gravar no disco rígido” ou 

“Gravação em disco DVD gravável”.

Etapa 2: Conexões opcionais (continuação)

DICAS: Antes de fazer ou alterar conexões, certifi que-se de que todos os aparelhos estejam desconectados da 

tomada.
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Etapa 2: Conexões opcionais (continuação)

DICAS: Antes de fazer ou alterar conexões, certifi que-se de que todos os aparelhos estejam desconectados da 

tomada.

Conexão de uma unidade fl ash 
USB ou um leitor de cartão de 
memória USB

Você só pode exibir o conteúdo de uma 

unidade fl ash USB / leitor de cartão de 

memória USB através deste gravador. Não é 

possível editar os dados nem gravar no disco 

rígido ou em um DVD±R/±RW.

A Conecte a unidade fl ash USB / leitor de cartão 

de memória USB diretamente à porta USB no 

painel frontal (conforme a ilustração acima).

B Pressione USB/DV no controle remoto para 

exibir os arquivos armazenados na unidade 

fl ash USB ou no leitor de cartão de memória 

USB.

C Para interromper a reprodução, pressione 

STOP  ou remova a unidade fl ash USB / 

leitor de cartão de memória USB da porta 

USB.

Dicas úteis:
– A porta USB só suporta a reprodução de 
arquivos JPEG/MP3.
– A porta USB não suporta a conexão de outros 
dispositivos USB, exceto de uma unidade fl ash 
USB / leitor de cartão de memória USB.
– Se o dispositivo USB não encaixar na porta 
USB, será necessário usar um cabo de extensão 
USB.
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Etapa 3: Instalação e confi guração
Antes de iniciar...
Depois de fazer todas as conexões e ligar 
o gravador pela primeira vez, é 
recomendável que você faça várias 
confi gurações básicas.

Consulte as páginas a seguir sobre o uso dos 

recursos do menu de confi guração para 

programar os canais da TV, o idioma do menu 

e os ajustes do relógio. Essa opção 

aperfeiçoará consideravelmente o desempenho 

do gravador.

Localização do canal de exibição 
correto

A Pressione STANDBY-ON no gravador de 

DVD para ligá-lo.

B Ligue a TV e ajuste-a para o canal de entrada 

de vídeo (Video In) correto. Você deverá ver 

o fundo azul do DVD.

 Normalmente este canal está entre os 

canais mais baixos e mais altos e pode chamar-

se FRONT, A/V IN ou VIDEO. Consulte o 

manual da TV para obter informações 

detalhadas. 

 Uma outra opção é ir ao canal 1 da TV e 

pressionar o botão Channel para baixo várias 

vezes até o canal Video In aparecer.

 O controle remoto da TV também pode 

ter um botão ou comutador para a escolha 

dos diferentes modos de vídeo.

 Você também pode ajustar a TV para o 

canal 3 ou 4 se estiver usando um modulador 

de RF.

Confi guração dos programas de 
canais de TV

É necessário pesquisar canais de TV 

disponíveis e armazená-los no gravador antes 

de começar a gravação.

Nota: Certifi que-se de que fez todas as 

conexões necessárias com o gravador, com a 

TV e com o receptor de satélite/conversor (se 

houver) e verifi que se estão ligados.

As confi gurações do sintonizador só 
podem ser alteradas quando o gravador 
não estiver em um processo de 
reprodução ou gravação.

CHCH

SETUP

OK

A Pressione SETUP no controle remoto.

 O menu de confi guração será exibido na 

TV.

B Use as teclas  para realçar  
{ SETUP MENU - GENERAL } (MENU 

CONFIG - GERAL) e pressione .

DICAS: Pressione  para acessar as opções de um item no menu. 

Pressione SETUP para sair do menu.
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Etapa 3: Instalação e confi guração (continuação)

Confi gurações de GENERAL (GERAIS) (as opções sublinhadas são as confi gurações 

padrão de fábrica)

Selecione para efetuar a programação automática de canais de TV.

A Use as teclas  para realçar { Auto Program - Search } (Prog. 

Automática - Pesquisa) e pressione .

 Uma mensagem de aviso será exibida. Selecione OKOK  e 

pressione OK no controle remoto.

B Selecione { Tuner Input Source } (Origem entr. sint.) e pressione  

para acessar as opções:

{ Cable } (Cabo) – Selecione esta opção se o gravador estiver 

conectado por um conversor/receptor de 

satélite.

{ Air } (Ar) –  Selecione esta opção se o gravador estiver 

conectado diretamente à tomada de antena na 

parede.

C Use as teclas  para realçar OKCONTINUE  e pressione OK.

 A pesquisa automática de canais de TV será iniciada. Esse processo 

pode levar alguns minutos. Após a conclusão, será exibido na TV o total 

de canais encontrados.

Selecione para modifi car os canais de TV confi gurados.

A Use as teclas  para realçar { Manual Program - Edit } 
(Programação Manual - Editar) e pressione .

 As opções de modifi cação de canais serão exibidas.

B Use as teclas  para realçar uma das opções e pressione . 

{ Name } (Nome) – Use as teclas CH+/ – para selecionar pelo 

nome do canal que será modifi cado. 

{ Frequency } (Freqüência) 

 – Selecione esta opção para ajustar a freqüência 

do canal.

 – Use as teclas   para ajustar a freqüência. 

Pressione OK no controle remoto para 

confi rmar o ajuste.

{ Fine tuning } (Ajuste Fino)

 – Selecione esta opção para fazer o ajuste fi no do 

canal de TV manualmente se a recepção for fraca.

 – Use as teclas   para ajustar a sintonia fi na da 

freqüência.

{ Skip } (Ignorar)  – Selecione esta opção para confi gurar o canal que 

será ignorado. Os canais ignorados só podem ser 

acessados pressionando-se o botão de número 

correspondente no controle remoto.

 –  Use as teclas  para selecionar { Yes } (Sim) 

se desejar ignorar o canal.

C Para confi rmar todas as alterações, selecione OKOK  e pressione OK 

no controle remoto para ir para a tela anterior.

Auto Program
(Prog. Automática)

Manual Program
(Programação Manual)

Record Quality

Auto Program

Manual Program

SPP

Search

Edit

Auto Chapter Marker 5min.

SETUP MENU - GENERAL

Manual Program

Name

OK

0 7 3 .2 5 M h zFrequency 

Fine tuning
Skip

C h 0 0 1

Yes

OK OKCANCEL
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Etapa 3: Instalação e confi guração (continuação)

Confi guração do idioma

Você pode selecionar o idioma das legendas e 

do áudio para a reprodução do DVD. 

Em alguns DVDs, o idioma das legendas/áudio 

só pode ser alterado pelo menu do disco 

DVD. Se o idioma selecionado não estiver 

disponível no disco, será utilizado o idioma 

padrão do disco.

O idioma do menu (OSD, idioma de exibição 

na tela) do sistema não será alterado; a 

confi guração que você fez será mantida.

As confi gurações do idioma só podem 
ser alteradas quando o gravador não 
está em um processo de reprodução.

A Pressione SETUP.

 O menu de confi guração será exibido.

B Use as teclas  para realçar  
{ SETUP MENU - LANGUAGE } (MENU 

CONFIG - IDIOMA) e pressione  para 

acessar o menu.

Audio Language

Subtitle Language Off

System Language

Disc Menu Language English

English

SETUP MENU - LANGUAGE

English

C Use as teclas  para realçar uma das 

opções e pressione . Consulte a próxima 

página para obter mais detalhes.

D Use as teclas  para realçar a confi guração 

desejada e pressione OK para confi rmar.

Acerto de hora e data

Se o gravador não tiver acertado a hora e a 

data, acerte o relógio manualmente seguindo 

as etapas abaixo.

A Pressione SETUP.

 O menu de confi guração será exibido.

B Use as teclas  para realçar  
{ SETUP MENU - DATE / TIME } (MENU 

CONFIG - DATA / HORA) e pressione  

para acessar o menu.

SETUP MENU - DATE / TIME

Time(hh:mm)

Date(dd/mm/yyyy) 01  01 2006

10  :  33  AM

C Use as teclas  para realçar uma das 

opções e pressione  para acessar as opções.

 Se o gravador não tiver defi nido a hora e a 

data corretamente, você pode acertar o 

relógio. Consulte a próxima página para obter 

detalhes.

D Após a conclusão, pressione  para retornar 

ao menu anterior.

E Pressione SETUP para sair.

DICAS: Pressione  para acessar as opções de um item no menu. 

Pressione SETUP para sair do menu.
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Etapa 3: Instalação e confi guração (continuação)

Confi gurações de LANGUAGE (IDIOMA)

System Language 
(Idioma do Sistema)

Audio Language
(Idioma de Áudio) 

Subtitle Language 
(Idioma de Legenda)  

Disc Menu Language 
(Idioma Menu Disco)

Confi gurações de DATE/ TIME (DATA/HORA) 

(as opções sublinhadas são as confi gurações padrão de fábrica)

Date (dd/mm/yyyy)
(Data (dd/mm/aaaa))

 

Time (hh/mm)
(Hora (hh/mm))

A instalação básica está concluída. O gravador está pronto para ser usado!

Use as teclas  para alterar o número, as teclas   para selecionar 

diferentes campos de entrada e pressione OK para confi rmar.

Use as teclas  para alterar o número, as teclas   para selecionar 

diferentes campos de entrada e pressione OK para confi rmar.

Seleciona o idioma do menu para a exibição na tela do gravador.

Seleciona o idioma de áudio preferido para a reprodução de DVD.

Seleciona o idioma de legenda preferido para a reprodução de DVD.

Seleciona o idioma preferido para o menu do disco para a reprodução de 

DVD

Dicas úteis:
– Se o idioma de áudio/legenda selecionado não estiver disponível no disco, 
será utilizado o idioma padrão do disco
– Em alguns DVDs, o idioma de legenda/áudio só pode ser alterado pelo 
menu do disco DVD.
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Controlar programas de TV

Como ligar um programa de TV

CHCH

DISPLAY
PAUSE 
LIVE TV

u
CH+/-

TUNER

A Ligue a TV no código de programa correto 

para o gravador (por exemplo, ‘EXT’, ‘0’ e 

‘AV’).

B Pressione STANDBY-ON para ligar o 

gravador.

 Se nenhum programa de TV for exibido na 

tela, pressione TUNER no controle remoto.

C Pressione CH +/- para selecionar um canal 

de TV.

 O canal de TV selecionado será exibido na 

janela de status.

 Os programas de TV ativos serão 

armazenados automaticamente no centro de 

armazenamento temporário no HDD deste 

gravador. Estas informações são mostradas na 

barra de vídeo Time Shift.

 Para exibir ou remover a barra de vídeo Time 

Shift, pressione DISPLAY tecla m 

repetidamente.
 

LIVELIVE

10:15:36 AM 04:15:36 AM 

Para obter mais informações sobre o 
centro de armazenamento temporário 
no HDD (Time Shift Buffer), consulte a 
página seguinte.

Função para pausar programa 
de TV ao vivo

Você pode ser interrompido enquanto está 

assistindo seu programa de TV favorito. 

Para pausar o programa, pressione 

PAUSE LIVE TV u. Para retomar a 

reprodução a partir da cena interrompida, 

pressione PAUSE LIVE TV u novamente.

Você pode ‘pausar’ a transmissão de um 

programa de TV ao vivo por um período 

máximo de 6 horas. É exatamente como se 

você estivesse no controle de uma transmissão 

ao vivo.

Se desejar retornar para o programa de TV ao 

vivo, pressione e mantenha pressionado .

Função de repetição imediata

Enquanto assiste um programa de TV ao vivo, 

você pode pressionar  no controle remoto 

para pular 10 segundos para trás a cada 

pressionamento. Pression para a repetição 

imediata.

Se desejar retornar para o programa de TV ao 

vivo, pressione e mantenha pressionado .

DICAS: Pressione DISPLAY para exibir a barra de vídeo do time shift ou o texto de ajuda.
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Sobre o centro de 
armazenamento temporário no 
HDD (Time Shift Buffer)

Assim que o gravador é ligado, o programa de 

TV selecionado no momento será armazenado 

em um centro de armazenamento temporário 

do disco rígido, chamado ‘TSB’ (Time Shift 

Buffer), com capacidade de até 6 horas de 

programas. 

No modo de sintonia, a barra de vídeo Time 

Shift será exibida na tela indicando o status e a 

duração dos programas de TV armazenados no 

centro de armazenamento temporário no 

HDD.

Você pode optar por exibir ou remover a 

barra de vídeo pressionando a tecla DISPLAY 
no controle remoto.

LIVELIVE

10:15:36 AM 04:15:36 AM 

A barra de vídeo Time Shift possui as seguintes 

informações:

a  Conteúdo salvo temporariamente no time 
shift buffer.

b  Horário inicial do programa de TV. 

 Quando as 6 horas são excedidas, o 
conteúdo armazenado no início é excluído 
e a hora inicial é atualizada 
apropriadamente.

c  Status da origem de entrada de vídeo. 
“LIVE” ou o tempo da reprodução atual 
que está sendo exibida “HH:MM:SS”.

d  Ícone que mostra o status do time shift 
buffer.

 – reprodução do conteúdo 
armazenado no time shift buffer.

 – marca o início da gravação do 
conteúdo.

 –  marca a gravação atual em 
andamento.

 –  a reprodução na tela atual foi 
pausada. (Isso não pausará a 

gravação.)

AVISO!
Os programas de TV armazenados no centro 

de armazenamento temporário no HDD serão 

excluídos quando o buffer de armazenamento 

for excedido ou quando você pressionar 

STANDBY-ON 2 para desligar o gravador.

Além disso, executando as seguintes ações, o 

conteúdo também será limpo do centro de 

armazenamento temporário no HDD:

 Pressione USB/DV, DVD REC ou 

SOURCE no controle remoto.

OU

 Use a opção { Delete HDD } (Excluir HDD) 

para apagar todo o conteúdo do centro de 

armazenamento no disco rígido.

Consulte “Antes de começar a gravação – 

confi gurações do HDD” para obter detalhes.

a

b

c

d

Antes de gravar

DICAS: Pressione DISPLAY para exibir a barra de vídeo do time shift ou o texto de ajuda.
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Antes de gravar (continuação)

Acesso ao menu de confi guração 
do HDD (Centro de 
armazenamento no disco rígido)

Você pode confi gurar o funcionamento do 

centro de armazenamento no disco rígido do 

gravador. Este gravador oferece várias opções 

para gerenciar facilmente a gravação no disco 

rígido.

CHCH

SETUP

OK

A Pressione SETUP.

 O menu de confi guração do sistema é 

exibido.

B Use as teclas  para realçar  

{ SETUP MENU - HDD } (MENU CONFIG 

- HDD) e pressione  para acessar o menu.

HDD Info 

Space Management Automatic

Save Time Shift Buffer 

Delete HDD

Delete Optical Disc 

No

SETUP MENU - HDD

Show

OK

OK

C Use as teclas  para realçar uma das 

opções e pressione . Consulte a próxima 

página para obter mais detalhes.

D Para sair, pressione .

DICAS: Pressione  para voltar ao item anterior do menu. 

Pressione SETUP para sair do menu.
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Antes de gravar (continuação)

Confi gurações do HDD (as opções sublinhadas são as confi gurações padrão de fábrica)

Esta opção permite controlar o funcionamento do Time Shift Buffer.

{ Yes } (Sim) – Selecione para guardar o conteúdo no 

centro de armazenamento temporário no 

HDD quando você alternar para o canal de 

TV ou para a origem de entrada de vídeo.

{ No } (Não) – Limpar o conteúdo do centro de 

armazenamento temporário no HDD.

Pressione OK para exibir informações sobre:

– Tamanho do disco rígido em MB (Megabytes).

– Espaço usado em MB (Megabytes).

– Espaço restante em MB (Megabytes).

– Número de títulos armazenados no HDD.

Esta opção determina como o gravador responderá quando o HDD 

estiver cheio.

{ Automatic } (Automático) 

 – Durante a gravação, quando o HDD estiver 

cheio, o gravador substituirá todas as 

gravações desprotegidas no HDD. As 

gravações desprotegidas mais antigas serão 

excluídas primeiro.

{ Manual } – Durante a gravação, quando o HDD estiver 

cheio, a gravação será interrompida. A 

mensagem de texto { The hard disk is full. 
Please erase some programs to allow 
further recording. } (O disco rígido está 

cheio. Apague alguns programas para permitir 

novas gravações) será exibida na tela.

Todas as gravações marcadas e desmarcadas serão apagadas do HDD. 

Esta opção não estará disponível quando houver uma gravação no HDD 

em andamento.

 Pressione  para realçar OK.

 Uma mensagem de aviso será exibida. Selecione OKOK  para 

continuar ou OKCANCEL  para cancelar. Após a conclusão, o gravador 

alterna para o modo de espera.

Todo o conteúdo em um disco DVD±RW será apagado, incluindo o que 

não foi gravado por este gravador. Esta opção não está disponível no 

modo de sintonia.

 Pressione  para realçar OK.

 Uma mensagem de aviso será exibida. Selecione OKOK  para 

continuar ou OKCANCEL  para cancelar.

 

Save Time Shift Buffer 
(SalvTimeShiftBuffer )

 

HDD Info 
(Informações do HDD)

 

Space Management 
(Gerenc. de Espaço: )

Delete HDD 
(Excluir HDD)

Delete Optical Disc 
(Excluir disco ótico)
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Antes de gravar (continuação)

Confi gurações de gravação 
padrão

As confi gurações de gravação padrão 

permitem confi gurar marcadores de capítulo 

automáticos e o modo preferido de qualidade 

de gravação no HDD.

A Pressione SETUP no controle remoto.

 O menu de confi guração será exibido na 

TV.

B Use as teclas  para realçar  
{ SETUP MENU - GENERAL } (MENU 

CONFIG - GERAL) e pressione  para 

confi rmar.

Record Quality

Auto Program

Manual Program

SPP

Search

Edit

Auto Chapter Marker 5min.

SETUP MENU - GENERAL

C Use as teclas  para selecionar a 

confi guração que deseja alterar e pressione 

OK para confi rmar.

 Instruções e explicações sobre as opções 

são fornecidas nas páginas a seguir.

D Para sair, pressione SETUP.

Marcadores de capítulo 
automáticos

Você pode inserir marcadores de capítulo em 

um título durante a gravação. Isso permite 

acessar pontos específi cos da gravação.

A Use as teclas  para realçar { Auto 
Chapter Marker } (Marcador cap.autom.) e 

pressione  para acessar essas opções.

B Use as teclas  para selecionar a 

confi guração preferida.

C Pressione OK para confi rmar.

Qualidade de gravação padrão
A confi guração defi ne a qualidade de imagem 

das gravações e o tempo máximo de gravação 

no HDD.

Importante!  Quando é feita uma cópia do 

HDD para um disco DVD gravável, o modo 

de qualidade para a gravação selecionada no 

HDD será automaticamente transferido. Não 

é possível selecionar outro modo.

A Use as teclas  para realçar { Record 
Quality } (Qualidade de Gravação) e 

pressione  para acessar as opções.

B Use as teclas  para selecionar o modo 

preferido de qualidade de gravação.

C Pressione OK para confi rmar.

DICAS: Pressione  para voltar ao item anterior do menu. 

Pressione SETUP para sair do menu.

3_dvdr3455H_55_bpor_24642.indd   1763_dvdr3455H_55_bpor_24642.indd   176 2007-06-11   11:19:21 AM2007-06-11   11:19:21 AM



177

B
.  P

o
rt

u
gu

ês

Antes de gravar (continuação)

Confi gurações de GENERAL (GERAIS) (as opções sublinhadas são as confi gurações 

padrão de fábrica)

Auto Chapter Marker
(Marcador cap.autom.

 

Record Quality 
(Qualidade de gravação)  

Auto Program
(Prog. Automática)  

Manual Program
(Programação Manual)

Você pode inserir marcadores de capítulo em um título durante a 

gravação. Esse procedimento permite acessar pontos específi cos de 

gravação.

 Pressione  para acessar o menu e as teclas  para selecionar 

uma das opções.

{ 5min. }  – Marcadores de capítulo são inseridos 

durante a gravação em intervalos de 5 

minutos.

{ 10min. }  – Marcadores de capítulo são inseridos 

durante a gravação em intervalos de 10 

minutos.

{ 20min. } – Marcadores de capítulo são inseridos 

durante a gravação em intervalos de 20 

minutos.

{ 30min. }  – Marcadores de capítulo são inseridos 

durante a gravação em intervalos de 30 

minutos.

{ Off } (Desligado) –  O recurso é desativado.

Selecione esta opção para confi gurar o modo de qualidade preferido.

 Pressione  para acessar o menu e use as teclas  para 

selecionar as opções.

Horas de gravação que podem ser armazenadasQualidade de gravação

1

2

2.5

3

4

6

8

34 

68

85

102

136

200

270

HQ High Quality

SP Standard Play

SPP Standard Play Plus

LP Long Play

EP Extended Play

SLP Super Long Play

SEP Super Extended Play

HDD
160GB 

DVD±R/±RW
4.7GB discos graváveis

Os valores são apenas estimativas. Parte da capacidade de armazenamento no 
HDD será reservada para as operações do gravador e do time shift.

Selecione para efetuar a programação automática de canais de TV.

Consulte a seção “Etapa 3: Instalação e confi guração – Confi guração 

dos programas de canais de TV”.

Selecione para modifi car os canais de TV confi gurados.

Consulte a seção “Etapa 3: Instalação e confi guração – Confi guração 

dos programas de canais de TV”.
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Gravar no disco rígido

IMPORTANTE!
Imagens que não podem ser gravadas
Programas de televisão, fi lmes, fi tas de vídeo, 

discos e outros materiais podem estar 

protegidos contra cópia e por isso não podem 

ser gravados por este gravador.

Gravação de programas de TV

Siga as instruções abaixo para gravar 

programas de TV no HDD, para exibir 

futuramente ou copiar para um disco DVD 

gravável, se necessário.

A No modo de sintonia, pressione a tecla 

DISPLAY no controle remoto para exibir a 

barra de vídeo Time Shift.

B Use as teclas m / M para pesquisar o início 

da cena no centro de armazenamento 

temporário no HDD de onde deseja iniciar a 

gravação.

C Pressione REC â no controle remoto para 

iniciar a gravação.

 Para cancelar, pressione SELECT.

 Para salvar todos os programas atuais no time 

shift buffer, pressione e mantenha pressione 

REC â.

D Para interromper a gravação, pressione 

STOP   no controle remoto.

Para gravar diretamente em um disco 
DVD gravável, consulte o capítulo 

“Gravação em disco DVD gravável”.

Gravação de uma fi lmadora DV

Você pode gravar vídeos diretamente de uma 

fi lmadora DV conectada ao HDD, onde pode 

editá-los facilmente e copiá-los para um DVD 

gravável, se necessário.

CHCH

DISPLAY
PAUSE 
LIVE TV

u

CH+/-
REC âSTOP Ç

TUNER
SELECT

USB/DV

IMPORTANTE!
– Caso pressione DV no controle 
remoto, o conteúdo desmarcado no TSB 
será removido.

DICAS: Confi gure o modo apropriado de qualidade de gravação no HDD e essa qualidade será transferida do HDD 

para o DVD gravável. Consulte “Antes de começar a gravação”.
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Gravar no disco rígido (continuação)

A Conecte a fi lmadora DV à tomada DV IN no 

painel frontal do gravador.

B Localize o ponto na fi lmadora DV onde deseja 

iniciar a gravação e confi gure a fi lmadora com 

o modo de pausa.

C Ligue a TV no código de programa correto 

para o gravador (por exemplo, ‘EXT’, ‘0’, ‘AV’).

D Ligue o gravador e pressione USB/DV no 

controle remoto.

 Uma caixa de informações será exibida.

System State: Stop   DV State: Stop
Record to Hard Disk As Standard Play
Elapsed Time:  00:00:00 Remaining Time: 00:00:00

 Pressione SELECT repetidamente para 

alterar o modo de qualidade de gravação.

E Pressione REC â para iniciar a gravação e 

pressione o botão PLAY na fi lmadora DV para 

iniciar a reprodução.  

 Para pausar a gravação, pressione u.

Para continuar a gravação, pressione REC â 

novamente.

 Um novo marcador de capítulo será 

criado após o reinício da gravação.

F Para interromper a gravação, pressione 

STOP .

 Um novo título será criado quando uma 

outra gravação começar.

Para gravar diretamente em um disco 
DVD gravável, consulte o capítulo 

“Gravação em disco DVD gravável”.

Gravação de um dispositivo 
externo (fi lmadora/videocassete/
DVD player)

Um sistema de proteção contra cópia foi 

criado no gravador para evitar a transferência 

de dados de DVDs pré-gravados ou de outros 

materiais protegidos contra cópia no DVD 

gravável. Só é possível armazenar o conteúdo 

no centro de armazenamento temporário no 

HDD do gravador.

Nota: Defi na o modo preferido de qualidade 

de gravação antes de continuar. Consulte 

“Antes de começar a gravação - Confi gurações 

de gravação padrão”.\

CHCH

PAUSE 
LIVE TV

u

REC â

TUNER
SOURCE

A Conecte o dispositivo externo ao gravador 

(consulte o capítulo “Etapa 2: Conexões 

opcionais”.).

B Ligue a TV no código de programa correto 

para o gravador (por exemplo, ‘EXT’, ‘0’ ou 

‘AV’).

C Pressione STANDBY-ON 2 para ligar o 

gravador.

 Se nenhum programa de TV for exibido na 

tela, pressione TUNER no controle remoto.

DICAS: Confi gure o modo apropriado de qualidade de gravação no HDD e essa qualidade será transferida do HDD 

para o DVD gravável. Consulte “Antes de começar a gravação”.
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Gravar no disco rígido (continuação)

D Pressione SOURCE repetidamente para 

selecionar o canal de entrada correto que 

corresponda à tomada conectada do 

dispositivo.

{ CAM 1 }

Origem de entrada do aparelho conectado às 

tomadas CAM1 (VIDEO) e AUDIO L/R no 

painel frontal.

{ CAM 2 }

Origem de entrada do aparelho conectado às 

tomadas CAM2 (S-VIDEO) e AUDIO L/R no 

painel frontal.

{ EXT 1 }

Origem de entrada do aparelho conectado às 

tomadas VIDEO (CVBS) EXT1 e AUDIO L/R 

no painel traseiro.

{ EXT 2 }

Origem de entrada do aparelho conectado às 

tomadas S-VIDEO (Y/C) EXT2 e AUDIO L/R 

no painel traseiro.

E Pressione REC â para iniciar a gravação.

 Você também pode pressionar REC â 

repetidamente para aumentar o tempo de 

gravação em incrementos de 30 minutos.

F Inicie a reprodução no dispositivo conectado. 

Para pausar a reprodução no dispositivo, 

pressione u. Para continuar, pressione u 

novamente.

 Pode-se usar essa função para evitar 

gravações indesejadas.

G Para interromper a gravação antes do término 

programado, pressione STOP .

Para gravar diretamente em um disco 
DVD gravável, consulte o capítulo 

“Gravação em disco DVD gravável”.

DICAS: Confi gure o modo apropriado de qualidade de gravação no HDD e essa qualidade será transferida do HDD 

para o DVD gravável. Consulte “Antes de começar a gravação”.
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Gravação em disco DVD gravável

IMPORTANTE!
Imagens que não podem ser gravadas
Programas de televisão, fi lmes, fi tas de vídeo, 

discos e outros materiais podem estar 

protegidos contra cópia e por isso não podem 

ser gravados por este gravador.

Cópia do HDD para um DVD 
gravável

É possível copiar títulos gravados do HDD 

(unidade de disco rígido) em um disco DVD 

gravável.

O tempo gasto para copiar o conteúdo do 

HDD em um DVD gravável depende da 

qualidade de gravação no HDD.

Não é possível alterar o modo de qualidade de 

gravação durante o processo de cópia. Dessa 

forma, é importante escolher a qualidade de 

gravação apropriada na primeira vez em que 

confi gurar a gravação no HDD.

O processo de cópia é feito em uma 

velocidade mais alta do que a da gravação.

As informações a seguir serão armazenadas no 

disco:

– Título/nome da gravação

–  Data da gravação

– Tempo da gravação

– Modo de qualidade de gravação/duração da 

gravação

– Imagem de índice de título

Discos para gravação

Há vários formatos de discos DVD graváveis 

que podem ser usados com este gravador:

 

DVD±RW (discos DVD regraváveis)

– Discos regraváveis podem ser usados para 

várias gravações desde que os dados 

existentes sejam apagados.

 
DVD±R (discos DVD graváveis)

– Discos que só podem ser usados para única 

gravação. Cada nova gravação é sempre 

adicionada ao fi nal de todas as gravações 

anteriores, pois as já existentes não podem ser 

apagadas.

– A edição pode ser feita em discos DVD±R 

desde que não tenham sido fi nalizados.

– Para reproduzir um disco DVD±R em outro 

DVD player, o disco precisa ser fi nalizado 

(consulte Editar gravações –  DVD gravável – 

Reprodução de gravações (DVD±R, DVD-RW) 

em outros DVD players). Após esse 

procedimento, nenhum outro conteúdo 

poderá ser adicionado ao disco.

DICAS: Verifi que se há espaço sufi ciente no DVD±R antes da gravação. É preciso fi nalizar o DVD±R para que ele 

possa ser reproduzido em outros players. Consulte “Reprodução de gravações em outros DVD players”.
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Gravação em disco DVD gravável (continuação)

Gravação de várias origens

Pode-se optar por copiar as gravações que 

estão no HDD ou em um dispositivo externo 

para um disco DVD gravável. A capacidade de 

armazenamento do disco depende da 

qualidade de gravação selecionada no gravador 

ou no aparelho. Consulte “Antes de começar 

a gravação - Confi gurações de gravação 

padrão”.

CHCH

PAUSE 
LIVE TV

u

REC â

 

TUNER
SOURCE
DVD REC

USB/DV

SELECT
HDD

Gravação a partir do HDD

A Ligue a TV no código de programa correto 

para o gravador (por exemplo, ‘EXT’, ‘0’ e 

‘AV’).

B Insira um disco DVD gravável no gravador.

C Pressione HDD no controle remoto.

 O menu de conteúdo do HDD é exibido 

na tela.

HDD 8 Titles

For other options, press [DVD], [DV], 
[TUNER] keys. Press [RIGHT] to go to edit 
menu.

00:20:20
SP NTSC

25%

001 CH001
CH003
CH009
CH004
CH002
CH008

002
003
004
005
006

Date TimeNo Ch. Title

11/02/06
04/02/06

05/05/06
03/06/06
04/07/06
08/10/06

02.00 PM
04.00 PM

Travel

Nature

News
Drama

News
Title 3

03.30 PM
08.30 PM

08.30 PM
11.00 AM

1. Press [SELECT] to 
mark or unmark 
recordings.

2. Press [HDD] to
copy marked 
recordings to DVD.

Press [SHUFFLE] to
sort by title or time.

CH012007 08/11/06 News08.30 PM
CH010008 09/11/06 Discover10.30 PM

D Use as teclas  para realçar o título/títulos 

e pressione SELECT para marcar os títulos a 

serem copiados para o DVD.

 Se houver muitas gravações de títulos no 

HDD, use í (PREV) (ANT) ou ë (NEXT) 

(PRÓX) para exibir a página anterior/seguinte 

dos títulos no HDD e fazer a seleção.

E Pressione HDD no controle remoto.

 A gravação em um disco DVD gravável 

será iniciada. O ícone  de duplicação será 

exibido no canto inferior esquerdo da tela.

 Após a conclusão, o ícone não será mais 

exibido.

F Para interromper a gravação, pressione 

STOP  no controle remoto.

Dica útil:
– Durante a seleção das gravações que serão 
copiadas, pressione SHUFFLE no controle remoto 
para ordenar de acordo com os títulos da 
gravação.

DICAS: Verifi que se há espaço sufi ciente no DVD±R antes da gravação. É preciso fi nalizar o DVD±R para que ele 

possa ser reproduzido em outros players. Consulte “Reprodução de gravações em outros DVD players”.
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Gravação de um dispositivo 
externo/videocassete/fi lmadora DV

A Ligue a TV no código de programa correto 

para o gravador (por exemplo, ‘EXT’, ‘0’ e 

‘AV’).

B Insira um disco DVD gravável no gravador.

C Pressione DVD REC para alternar para o 

modo de gravação direta.

 Uma caixa de informações será exibida na 

tela.

System State: Stop
Record to Optical Disc As Standard Play
Elapsed Time:  00:00:00 Remaining Time: 02:00:00

D Pressione SOURCE repetidamente para 

selecionar entre várias opções:

{ Tuner } (Sintoniz.) 

Origem de entrada de programas de TV.

{ CAM 1 }

Origem de entrada do aparelho conectado às 

tomadas CAM1 (VIDEO) e AUDIO L/R no 

painel frontal.

{ CAM 2 }

Origem de entrada do aparelho conectado às 

tomadas CAM2 (S-VIDEO) e AUDIO L/R no 

painel frontal.

{ EXT 1 }

Origem de entrada do aparelho conectado às 

tomadas VIDEO (CVBS) EXT1 e AUDIO L/R 

no painel traseiro.

{ EXT 2 }
Origem de entrada do aparelho conectado às 

tomadas S-VIDEO (Y/C) EXT2 e AUDIO L/R 

no painel traseiro.

OU

 Pressione USB/DV para gravar de uma 

fi lmadora DV conectada à tomada DV IN no 

painel frontal.

E Pressione SELECT para alternar entre 

diferentes modos de qualidade de gravação.

Horas de gravação que podem ser armazenadasQualidade de gravação

1

2

2.5

3

4

6

8

34 

68

85

102

136

200

270

HQ High Quality

SP Standard Play

SPP Standard Play Plus

LP Long Play

EP Extended Play

SLP Super Long Play

SEP Super Extended Play

HDD
160GB 

DVD±R/±RW
4.7GB discos graváveis

Os valores são apenas estimativas. Parte da capacidade de armazenamento no 
HDD será reservada para as operações do gravador e do time shift.

F Pressione REC â no controle remoto.

 A gravação em um disco DVD gravável 

será iniciada.

G Para interromper a gravação, pressione 

STOP  no controle remoto.

Dica útil:
– Todas as seleções e confi gurações de títulos 
serão perdidas caso você substitua ou remova o 
DVD gravável.

Para editar as gravações no disco DVD 
gravável, consulte o capítulo Editar 

gravações - DVD gravável.

Gravação em disco DVD gravável (continuação)

DICAS: Verifi que se há espaço sufi ciente no DVD±R antes da gravação. É preciso fi nalizar o DVD±R para que ele 

possa ser reproduzido em outros players. Consulte “Reprodução de gravações em outros DVD players”.
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Sobre a gravação do timer

Use a função ‘Time Recording’ (Gravação do 

timer) para iniciar e interromper 

automaticamente uma gravação em uma data/

hora futura. O gravador sintonizará o canal 

correto do programa e iniciará a gravação no 

horário especifi cado.

Com este gravador, você pode programar 

antecipadamente até 20 gravações.

Para fazer uma gravação do timer, o gravador 

precisa identifi car:

– a data em que você deseja iniciar a gravação.

– a origem de entrada da gravação.

– os horários de início e término da gravação.

– Para obter informações sobre o modo de 

qualidade de gravação, consulte “Antes de 

começar a gravação – Confi gurações de 

gravação padrão”.

CHCH

SELECT
TIMER

OK

Gravação do timer

Gravação do timer (sistema 
VCR Plus+®)

Este é um sistema de programação simples 

para gravadores. Para usá-lo, digite o código 

de programação PlusCode associado ao 

programa de televisão. Você pode encontrar 

esse código na revista de programação da TV.

Todas as informações necessárias à 

programação do gravador estão contidas no 

código de programação.

A Ligue a TV. Selecione o canal de entrada de 

vídeo (Video In) correto na TV.

 Se estiver gravando diretamente em um 
disco DVD, insira o disco DVD gravável 

antes de passar para a etapa B.

B Pressione TIMER no controle remoto.

 A lista de programação do timer é exibida.

1

2

3

4

5

6

Source Rec Mode Date Start End Rec To

Timer Schedule

C Use as teclas  para realçar o próximo slot 

vazio disponível e pressione OK.

 O menu de confi guração VCR Plus+® 

System é exibido.

Please enter the programming
number for your recording. Select  
MANUAL for manual timer 
recording. Press [BACK] to go 
to the timer list

OKCONFIRM OKMANUAL

DICAS: Confi gure o modo apropriado de qualidade de gravação no HDD e essa qualidade será transferida do HDD 

para o DVD gravável. 
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Gravação do timer (continuação)

D Use o teclado numérico de 0-9 para inserir 

o código de programação PlusCode relativo ao 

programa desejado e pressione OK. (por 

exemplo, para 5-312-4 ou 5,312 4, digite 

‘53124’).

 Para cancelar a programação VCR Plus+®, 

pressione BACK  no controle remoto.

E Para confi rmar a entrada, selecione OKCONFIRM

no menu e pressione OK.

 O menu de edição do timer é exibido.

Timer Editor

Rec To 

Mode
Date
Start
End

HDD

Once

Source Ch003

0 1 / 3 1 / 0 5
1 0 : 3 3  P M
1 1 : 0 3  P M

Title M y T i t l e 0

Rec Mode SP

OKOK OKCANCEL

F Use as teclas  para selecionar uma 

entrada no menu e pressione  para inserir as 

opções.

{ Source } (Origem) 
– Use as teclas  para selecionar a origem 
de entrada de gravação.

{ Rec To } (Gravar) 
– Use as teclas  para selecionar { HDD } 

ou { DVD } para inserir o destino da gravação.

{ Mode } (Modo) 
– Use as teclas  para selecionar { Once } 
(Uma vez), { Daily } (Diário), { Weekly } 
(Semanal), { Mon-Fri } (Seg-Sex), { Mon-Sat } 
(Seg-Sáb), { Weekend } (Fim de semana).

{ Date } (Data)  
– Use as teclas  ou o teclado numérico 
de 0 a 9 para inserir a data da gravação.

{ Start } (Inic.)
– Use as teclas  ou o teclado numérico 
de 0 a 9 para inserir a hora de início da 
gravação.

{ End } (Enc.)  
– Use as teclas  ou o teclado numérico 
de 0 a 9 para inserir o horário de término da 
gravação.

{ Title } (Título)
– Use as teclas   para selecionar as 
opções alfanuméricas e inserir o título da 
gravação.

G Selecione OKOK  no menu e pressione OK.

 O sistema armazenará a entrada do timer e 

voltará à lista de programação do timer.

H Pressione TIMER para sair do menu.

I Pressione STANDBY-ON 2 para desligar o 

gravador.

 Se o gravador não estiver em espera, uma 

mensagem de aviso será exibida três minutos 

antes do início da gravação.

 O ícone ‘TIMER’ fi cará aceso no visor se 

uma gravação do timer estiver programada.

DICAS: Confi gure o modo apropriado de qualidade de gravação no HDD e essa qualidade será transferida do HDD 

para o DVD gravável. 
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Gravação do timer 
(manualmente)

A Ligue a TV. Selecione o canal de entrada de 

vídeo (Video In) correto na TV.

 Se estiver gravando diretamente em um 
disco DVD, insira o disco DVD gravável 

antes de passar para a etapa B.

B Pressione TIMER no controle remoto.

 A lista de programação do timer é exibida.

1

2

3

4

5

6

Source Rec Mode Date Start End Rec To

Timer Schedule

C Use as teclas  para realçar o próximo slot 

vazio disponível e pressione OK.

 O menu de confi guração VCR Plus+® 

System é exibido.

Please enter the programming
number for your recording. Select  
MANUAL for manual timer 
recording. Press [BACK] to go 
to the timer list

OKCONFIRM OKMANUAL

D Selecione OKMANUAL   no menu e pressione OK.

 O menu de edição do timer é exibido.

Timer Editor

Rec To 

Mode
Date
Start
End

HDD

Once

Source Ch003

0 1 / 3 1 / 0 5
1 0 : 3 3  P M
1 1 : 0 3  P M

Title M y T i t l e 0

Rec Mode SP

OKOK OKCANCEL

Gravação do timer (continuação)

E Use as teclas  para selecionar uma 

entrada no menu e pressione  para inserir as 

opções.

{ Source } (Origem) 
– Use as teclas  para selecionar a origem 
de entrada de gravação.

{ Rec To } (Gravar) 
– Use as teclas  para selecionar { HDD } 

ou { DVD } para inserir o destino da gravação.

{ Rec Mode } (ModoGrav) 
– Use as teclas  para selecionar a opção.

{ Mode } (Modo) 
– Use as teclas  para selecionar { Once } 
(Uma vez), { Daily } (Diário), { Weekly } 
(Semanal), { Mon-Fri } (Seg-Sex), { Mon-Sat } 
(Seg-Sáb), { Weekend } (Fim de semana).

{ Date } (Data)  
– Use as teclas  ou o teclado numérico 
de 0 a 9 para inserir a data da gravação.

{ Start } (Inic.)
– Use as teclas  ou o teclado numérico 
de 0 a 9 para inserir a hora de início da 
gravação.

{ End } (Enc.)  
– Use as teclas  ou o teclado numérico 
de 0 a 9 para inserir o horário de término da 
gravação.

{ Title } (Título)
– Use as teclas   para selecionar as 
opções alfanuméricas e inserir o título da 
gravação.

F Selecione OKOK  no menu e pressione OK.

 O sistema armazenará a entrada do timer e 

voltará à lista de programação do timer.

 Para cancelar a confi guração do timer acima, 

pressione SELECT no controle remoto.

DICAS: Confi gure o modo apropriado de qualidade de gravação no HDD e essa qualidade será transferida do HDD 

para o DVD gravável. 
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G Pressione TIMER para sair do menu.

H Pressione STANDBY-ON 2 para desligar o 

gravador.

 Se o gravador não estiver em espera, uma 

mensagem de aviso será exibida três minutos 

antes do início da gravação.

 O ícone ‘TIMER’ fi cará aceso no visor se 

uma gravação do timer estiver programada.

Dica útil:
– Confi gure a gravação do timer para um minuto 
antes do início do programa Isso ajuda a garantir 
a gravação de todo o programa, pois a preparação 
do disco para essa operação exige cerca de 30 
segundos.

Confi guração de uma gravação 
de timer usando um conversor/
receptor de satélite

Se você tiver um receptor de satélite/

conversor conectado a este gravador através 

das tomadas VIDEO (CVBS) (consulte o 

capítulo “Etapa 2: Conexões opcionais”), siga 

as etapas descritas a seguir para programar as 

gravações.

A Selecione o canal que deseja gravar no 

receptor de satélite/conversor.

B Programe a gravação com as informações 

necessárias. Siga as etapas A~D de “Gravação 

do timer (manualmente)” na página anterior.

 Ao selecionar opções para { Source } 

(Origem), escolha { EXT 1 } ou { EXT 2 } 

como o canal de entrada e pressione OK para 

confi rmar.

C Mantenha o receptor de satélite/conversor 

ligado para a gravação.

D Pressione STANDBY-ON 2 para desligar o 

gravador.

Gravação do timer (continuação)

Alteração/exclusão de uma 
gravação do timer

A Ligue a TV. Selecione o canal de entrada de 

vídeo (Video In) correto na TV.

B Pressione TIMER no controle remoto.

 A lista de programação do timer é exibida.

1

2

3

4

5

6

Source Rec Mode Date Start End Rec To

Timer Schedule

CH003 SP 01/31/05 10.33 PM HDD

EXT 1

CH008

EP

SP

01/25/05

01/30/05

04.00 PM

10.00 AM

DVD

HDD

11.03 PM

05.30 PM

11.15 AM

C Use as teclas  para selecionar uma 

programação do timer que deseja alterar/

excluir.

D Para excluir a entrada do timer, pressione 

SELECT no controle remoto.

 Para mudar a programação do timer, 
pressione OK para acessar o menu de edição 

do timer do programa selecionado.

Timer Editor

Rec To 

Mode
Date
Start
End

HDD

Once

Source Ch003

0 1 / 3 1 / 0 5
1 0 : 3 3  P M
1 1 : 0 3  P M

Title M y T i t l e 0

Rec Mode SP

OKOK OKCANCEL

E Selecione o campo de entrada e faça as 

alterações necessárias.

F Quando tiver concluído, selecione OKOK  

no menu e pressione OK para salvar as 

alterações.

G Pressione TIMER para sair do menu.

DICAS: Confi gure o modo apropriado de qualidade de gravação no HDD e essa qualidade será transferida do HDD 

para o DVD gravável. 

3_dvdr3455H_55_bpor_24642.indd   1873_dvdr3455H_55_bpor_24642.indd   187 2007-06-11   11:19:22 AM2007-06-11   11:19:22 AM



B
.  P

o
rtu

gu
ês

188

Reprodução das gravações do 
HDD

Cada gravação armazenada no HDD é exibida 

no menu de conteúdo do HDD com uma 

imagem de índice.

A Pressione HDD no controle remoto.

 O menu de conteúdo do HDD é exibido.

B Use as teclas  para realçar um título e 

pressione OK no controle remoto para iniciar 

a reprodução.

 Se houver muitas gravações de títulos no 

HDD, use í (PREV) ou ë (NEXT) para 

exibir a página anterior/seguinte dos títulos no 

HDD a serem selecionados.

HDD 8 Titles

For other options, press [DVD], [DV], 
[TUNER] keys. Press [RIGHT] to go to edit 
menu.

00:20:20
SP NTSC

001 CH001
CH003
CH009
CH004
CH002
CH008

002
003
004
005
006

Date TimeNo Ch. Title
02.00 PM
04.00 PM

Travel

Drama

News
Drama

News
Title 3

03.30 PM
08.30 PM

08.30 PM
11.00 AM

1. Press [SELECT] to 
mark or unmark 
recordings.
2. Press [HDD] to
copy marked 
recordings to DVD.

Press [SHUFFLE] to
sort by title or time.

CH012007 News08.30 PM
CH010008 Discover10.30 PM

11/02/06
04/02/06

05/05/06
03/06/06
04/07/06
08/10/06
08/11/06
09/11/06

C Durante a reprodução, é possível pressionar 

as seguintes teclas no controle remoto para 

acessar recursos adicionais de reprodução.

CHCH

SETUP

DISPLAY

OK

STOP 

ZOOM 

PAUSE 
LIVE TV

u à á

Reproduzir do disco duro

0

01:15:3000:00:00

 í (PREV) (ANT) /ë (NEXT) (PRÓX)

–  vai para o capítulo inicial ou para o anterior/

seguinte.

m  M

– mantenha pressionado para iniciar uma 

pesquisa rápida de frente para trás/de trás para 

frente. Pressione o botão novamente para 

aumentar a velocidade da pesquisa.

PAUSE LIVE TV u

– inicia a reprodução.

– exibe uma imagem estática.

DISPLAY
– exibe a barra de vídeo Time Shift. Pressione 

repetidamente para remover a exibição da 

barra de vídeo.

– exibe o texto de ajuda para a função 

selecionada.

STOP 
– pára a reprodução.

ZOOM
– afasta ou aproxima uma imagem estática/em 

pausa.

Dica útil:
– Durante a seleção das gravações que serão 
reproduzidas, pressione SHUFFLE no controle 
remoto para ordenar de acordo com os títulos da 
gravação.

DICAS: Pressione HDD para sair do menu. 
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Discos reproduzíveis

Usando este gravador de DVD, você pode 

reproduzir ou gravar os seguintes discos:

Gravação e reprodução

DVD±RW 

(DVD regravável) 

pode ser gravado e 

regravado diversas 

vezes.

DVD±R 

(DVD gravável) 

pode ser gravado 

apenas uma vez.

Somente para reprodução:

DVD-vídeo 
(Digital Versatile Disc)

CD-RW (CD regravável) 

Áudio/ MP3/ JPEG 

CD-R (CD gravável) 

Áudio/ MP3/ JPEG

CD de áudio 
(Compact Disc Digital Audio)

Disco MP3

CD de Vídeo 
(Formatos 1.0, 1.1, 2.0)

CD Supervídeo

Disco DivX 
(DivX 3.11, 4.x, 5.x, 6)

Reprodução a partir de um disco

IMPORTANTE!
– Se o ícone de restrição (  Error) 
aparecer na tela da TV quando você 
pressionar um botão, isso signifi ca que a 
função não está disponível no disco atual 
ou naquele momento.
– Os discos e aparelhos de DVD são 
projetados com restrições regionais. 
Antes de reproduzir um disco, 
certifi que-se de que ele pertence à 
mesma região que o aparelho.
– Não empurre a bandeja de disco nem 
coloque nela nenhum objeto que não 
seja o disco. Isso pode danifi car o 
aparelho.

Inserção de um disco

A Pressione STANDBY-ON para ligar o 

gravador de DVD.

B Pressione OPEN/CLOSE ç, encontrado na 

parte da frente do gravador de DVD.

 A bandeja de disco se abre.

C Coloque o disco na bandeja com o 

rótulo voltado para cima e pressione 

OPEN/CLOSE ç.

 Certifi que-se de que o rótulo do disco 

esteja voltado para cima. No caso de discos de 

dupla face, coloque o lado que deseja 

reproduzir voltado para cima.

D Ligue a TV. Selecione o canal Video In correto 

na TV (consulte “Localização do canal de 

exibição correto”.)

E Pressione DVD no controle remoto.

 A reprodução será iniciada 

automaticamente. Caso contrário, pressione 

PLAY  para iniciá-la.

DICAS: Alguns discos não podem ser reproduzidos neste gravador de DVD devido à confi guração e às 

características do disco ou devido à condição do software de criação e gravação.

ReWritable

Recordable
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Reprodução a partir de um disco (continuação)

Como iniciar a reprodução do 
disco

 A reprodução será iniciada automaticamente. 

Se o disco tiver seu próprio menu, ele será 

carregado ou o gravador iniciará uma tela de 

índice.

 Se a caixa de diálogo de entrada do código PIN 

for exibida na TV, isso signifi ca que o Controle 

dos pais foi ativado para o disco inserido 

(consulte Opções do menu de confi guração – 

Confi gurações de PREFERENCES 

(PREFERÊNCIAS) – Parental Level (Controle 

familiar)).

 Use o teclado numérico de 0 a 9 no 

controle remoto para inserir seu código PIN 

(senha).

 Para obter mais recursos de reprodução, 

consulte “Recursos adicionais de reprodução”.

Reprodução de um disco DVD de 
vídeo

O DVD normalmente é formatado com um 

menu de disco. Talvez você precise defi nir 

suas preferências (por exemplo, idioma de 

legenda ou de áudio) no menu do disco.

A Insira um disco DVD.

Se o menu do disco for exibido na tela 
da TV

 Use o teclado numérico de 0 a 9 para fazer 

sua escolha ou use as teclas   para 

selecionar uma opção de reprodução e 

pressione OK para iniciar a reprodução.

Para selecionar um marcador de 
capítulo/título específi co

 Durante a reprodução, pressione T/C no 

controle remoto repetidamente para alternar 

entre { Title } (Título), { Chapter } 

(Capítulo) ou { Time } (Tempo). Use o 

teclado numérico de 0 a 9 para inserir a 

seleção do número do título/capítulo ou para 

especifi car o tempo durante a reprodução.

B Para interromper a reprodução, pressione 

STOP .

Reprodução de CD Supervídeo
Os CDs Supervídeo podem apresentar a 

função ‘PBC’ (Controle de reprodução). Isso 

lhe permite reproduzir os CDs de vídeo de 

modo interativo, seguindo o menu do visor. 

A Insira um CD Supervídeo. 

Se a função ‘PBC’ estiver ativada, o 
menu de índice do disco aparecerá na 
tela da TV

B Use o teclado numérico de 0 a 9 para 

inserir a seleção ou para selecionar uma opção 

de reprodução.

 Pressione RETURN no controle remoto para 

retornar ao menu anterior. 

 Para ligar/desligar o modo de controle de 

reprodução, pressione a tecla DISPLAY no 

controle remoto para acessar as opções do 

menu de reprodução.

 Use as teclas  para selecionar { PBC } 
e pressione  para selecionar { PBC On } 

(PCB ligado) ou { PBC Off } (PCB desligado).

C Para interromper a reprodução, pressione 

STOP .

Reprodução de um CD de áudio

A Insira um CD de áudio.

 No modo de DVD, a reprodução será 

iniciada automaticamente. Caso contrário, 

pressione PLAY  para iniciá-la.

B Para interromper a reprodução, pressione 

STOP .

DICAS: Alguns discos não podem ser reproduzidos neste gravador de DVD devido à confi guração e às 

características do disco ou devido à condição do software de criação e gravação.
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Reprodução a partir de um disco (continuação)

Reprodução de um disco 
DVD±R/±RW

A Insira um disco DVD±R/±RW.

 A tela Indexar imagem aparecerá.

B Use as teclas  para selecionar um título e 

pressione u para iniciar a reprodução.

C Para interromper a reprodução, pressione 

STOP .

Dica útil:
– Se a mensagem ‘BLANK’ (EM BRANCO) 
aparecer no visor, isso signifi ca que não há 
gravações neste disco.

Reprodução de um disco DivX®

Este gravador suporta a reprodução de fi lmes 

DivX® que podem ser copiados do 

computador para um disco CD-R/RW ou 

DVD.

A Insira um disco DivX®.

 O menu de conteúdo do disco é exibido.

 Se o fi lme DivX® contiver legendas externas, 

será necessário selecionar primeiro o arquivo 

de legenda na lista de arquivos.

Use as teclas  para selecionar os arquivos 

para a reprodução e pressione SELECT para 

confi rmar a seleção.

B Pressione u para iniciar a reprodução.

 Durante a reprodução, pode-se pressionar 

DISPLAY no controle remoto para exibir o 

menu de conteúdo do disco.

Dicas úteis:
– Há suporte a arquivos de legenda com as 
extensões .srt, .smi, .sub, .sami.
– É normal perceber a imagem fragmentada em 
pixels durante a reprodução de MPEG-4/DivX® 
devido à fraca codifi cação do conteúdo.

Reprodução de um disco MP3
A Insira um CD MP3.

 O menu de conteúdo do disco aparecerá.

File Play - Stop 0:00:00/ 0:00:00

Directory Playlist
Bee Gees
Phil Collins
Bryan Adams
Collin Raye
Nat King Cole
UB40
Jordan Hill
Faith Hill

1
2
3
4
5
6
7
8

 

Nota: Pode ser que o gravador de DVD leve 

mais tempo para exibir o menu de conteúdo 

do disco na TV por causa do grande número 

de músicas/imagens compiladas em um disco.

B Use as teclas  para navegar pelo menu e 

pressione OK para acessar a pasta/álbum.

C Use as teclas  para selecionar a faixa/

arquivo para reprodução.

 Para ir para o menu anterior, pressione 

RETURN.

D Para criar um repertório, realce a faixa/arquivo 

e pressione SELECT.

 As faixas/arquivos selecionados serão 

exibidos na tela à direita.

 Use as teclas   para alternar entre a 

tela esquerda e a direita.

E Pressione u para iniciar a reprodução.

F Durante a reprodução, você pode pressionar 

í (PREV) (ANT) /ë (NEXT) (PRÓX) para 

selecionar a faixa seguinte ou anterior.

G Para interromper a reprodução, pressione 

STOP .

Dicas úteis:
– Somente a primeira sessão de um CD 
multissessão será reproduzida.
– É normal ocorrerem “saltos” ocasionais durante 
a reprodução de discos MP3.

DICAS: É possível que os recursos operacionais aqui descritos não estejam disponíveis para determinados discos.

Consulte sempre as instruções fornecidas com os discos.
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Reprodução a partir de um disco (continuação)

Reprodução de um disco de 
imagens (ou apresentação de slides 
com música)

Você pode exibir as imagens JPEG do rolo 

selecionado automaticamente uma após a 

outra.

A Insira um disco de imagens JPEG (CD, 

CD-R/RW, DVD±R/±RW).

 O menu de conteúdo do disco aparecerá.

B Use as teclas  para navegar pelo menu e 

pressione OK para acessar a pasta/álbum.

C Para criar um repertório, realce a faixa/arquivo 

e pressione SELECT.

 As faixas/arquivos selecionados aparecerão 

na tela à direita.

 Para remover a faixa/arquivo do repertório, 

pressione SELECT.

D É possível selecionar a reprodução no menu 

de conteúdo original ou no repertório. 

Use apenas as teclas   para ir à tela correta 

antes de selecionar a faixa/arquivo para 

reprodução.

File Play - Stop 0:00:00/ 0:00:00

Directory Playlist
Japan trip
Bryan Bday
My songs
Hot Hits

1
2
3
4

File Play - Stop 0:00:00/ 0:00:00

Directory Playlist

P1010001.JPG
P1010008.JPG
BUTTER-1.JPG
NATURE-1.JPG
BUTTER-1.JPG
P1022500.JPG
P1023000.JPG
MERLIO-1.JPG

1
2
3
4
5
6
7
8

..\

Se o disco contiver músicas MP3 e 
arquivos de imagens JPEG, será possível 
iniciar uma reprodução de apresentação 
de slides com música.

 Selecione um arquivo MP3 e pressione OK 

para iniciar a reprodução. Selecione um 

arquivo de imagem no menu e pressione OK 

para iniciar a apresentação de slides com 

música.

E Durante a reprodução, é possível pressionar 

DISPLAY no controle remoto para acessar 

várias confi gurações para a reprodução de 

apresentações de slides.

File Play
Type

Trick

Zoom
Rotate

Normal
PIC

Play
Top to bottom
Fitscreen
Clockwise 0

Mode

Wipe Top to bottom
Down to top
Left to right
Right to left
Extend center V.

 Pressione ZOOM no controle remoto para 

ampliar a imagem.

F Para interromper a reprodução, pressione 

STOP .

Disco de imagens JPEG reproduzíveis
Este gravador pode ler imagens JPEG 

armazenadas em um CD-ROM, Picture CD ou 

DVD.

Formato do arquivo:
– A extensão do arquivo tem que ser ‘.JPG,’ 

‘.JPE’ ou ‘.JPEG.’

– Apenas imagens estáticas com padrão DCF 

ou imagens JPEG, por exemplo, TIFF, podem 

ser exibidas. Não é possível reproduzir fi lmes, 

JPEGs animados e progressivos nem outros 

formatos ou imagens em formatos que não 

sejam JPEG ou ainda imagens associadas com 

sons.

– Pode ser que o gravador de DVD leve mais 

tempo para exibir o conteúdo do disco na TV 

por causa do grande número de músicas/

imagens compiladas em um disco.

DICAS: É possível que os recursos operacionais aqui descritos não estejam disponíveis para determinados discos.

Consulte sempre as instruções fornecidas com os discos.
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Reprodução a partir de um disco (continuação)

DICAS: É possível que os recursos operacionais aqui descritos não estejam disponíveis para determinados discos.

Consulte sempre as instruções fornecidas com os discos.

Reprodução de uma unidade fl ash 
USB / leitor de cartão de memória 
USB

Esta porta USB só suporta a reprodução de 

arquivos JPEG/MP3. Não é possível gravar 

dados da porta USB neste gravador de DVD.

A Insira uma unidade fl ash USB ou um leitor de 

cartão de memória USB na porta USB.

B Pressione USB/DV duas vezes no controle 

remoto para acessar os dados na unidade USB.

 O menu de conteúdo do USB aparecerá.

C Use  para navegar pelo menu, selecione o 

arquivo que deseja acessar e pressione OK.

D Para criar um repertório, realce a faixa/arquivo 

e pressione SELECT.

 As faixas/arquivos selecionados aparecerão 

na tela direita.

 Para remover a faixa/arquivo do 

repertório, pressione SELECT.

E Para interromper a reprodução, pressione 

STOP  e remova a unidade fl ash USB / leitor 

de cartão de memória USB da porta USB.
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Recursos adicionais de reprodução

Alteração para outro título/
capítulo/faixa

Quando um disco contém mais de uma faixa, 

título ou capítulo, você pode passar para uma 

faixa, título ou capítulo diferente da forma 

explicada a seguir.

Durante a reprodução:

 Pressione ë (NEXT) (PRÓX) para ir para o 

próximo título/capítulo/faixa.

 Pressione í (PREV) (ANT) para voltar ao 

início do capítulo/faixa anterior.

OU

 Pressione T/C repetidamente para alternar 

entre { Title } (Título), { Chapter } 

(Capítulo) ou { Time } (Tempo). Use o 

teclado numérico de 0 a 9 para inserir o 

número do título/capítulo/faixa.

Pausa da reprodução e 
reprodução por etapas

A Durante a reprodução, pressione u para 

pausar a reprodução e exibir uma imagem 

estática. 

B Pressione ë (NEXT) novamente para avançar 

um quadro.

C Para continuar a reprodução normal, 

pressione u. 

Pesquisa para frente/para trás

Você pode avançar ou retroceder um disco a 

uma velocidade duas, quatro, dezesseis ou 

trinta e duas vezes maior do que a velocidade 

normal de reprodução.

A Durante a reprodução, pressione e mantenha 

pressionado m (retrocesso rápido) ou M 

(avanço rápido) para alternar para a função de 

pesquisa.

B Durante a reprodução, pressione   (RIGHT) 

(DIREITA) para acessar o menu de 

reprodução.

 Use as teclas  para realçar { Trick 
Mode - Pause } (Modo Truq.- Pausar) e 

pressione  (DIREITA) para acessar as opções 

de velocidade de pesquisa:

– FFWD x2, FFWD x4, FFWD x16, FFWD 

x32, FREV x2, FREV x4, FREV x16, FREV x32, 

FWD lento x1/2, FWD lento x1/4, FWD lento 

x1/8, REV lenta x1/2, REV lenta x1/4, REV 

lenta x1/8.

 Não haverá saída de som.

C Para reiniciar a reprodução normal, pressione 

u.

Mais zoom

Esta função permite ampliar a imagem na tela 

da TV e deslocar a imagem ampliada.

A Pressione ZOOM repetidamente no controle 

remoto para ativar o zoom.

B Use as teclas   para deslocar-se pela 

imagem à qual aplicou zoom.

C Para sair, pressione ZOOM repetidamente 

até que a imagem volte ao tamanho normal.

DICAS: É possível que os recursos operacionais aqui descritos não estejam disponíveis para determinados discos.

Consulte sempre as instruções fornecidas com os discos.
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Recursos adicionais de reprodução (continuação)

Uso das opções DISPLAY

CHCH

SETUP
SELECT

DISPLAY

OK

A Durante a reprodução, pressione DISPLAY 

duas vezes no controle remoto.

 O menu de reprodução é exibido na TV.

DVD
 

 Trick mode
Title

Chapter
Audio

Subtitle
Angle

Title Time

Normal
Play
02/05
01/22
01/02 - OTH
Off
01/03
00:22:03 - 00:27:24

Mode

B Use as teclas  para selecionar a 

confi guração que deseja defi nir.

 Instruções e explicações sobre as opções 

são fornecidas nas páginas a seguir.

C Para sair, pressione DISPLAY.

Seleção das diversas funções de 
repetição

Durante a reprodução, é possível selecionar 

vários modos de reprodução aleatória ou de 

repetição.

Essa função também pode ser acessada pela 

tecla REPEAT no controle remoto.

A Durante a reprodução do disco, pressione 

DISPLAY duas vezes no controle remoto.

 O menu da reprodução será exibido.

B Use as teclas  para selecionar { Mode } 

(Modo) e pressione OK.

C Use as teclas  para selecionar uma das 

opções de repetição.

{ Normal }
Selecione esta opção para cancelar o modo de 
repetição e voltar à reprodução normal.

{ Repeat A-B } (Repetir A-B)
Selecione esta opção para repetir a reprodução 
de um segmento específi co de um título/
capítulo/faixa. Pressione OK para marcar o 
início e o fi nal do segmento que deseja repetir.

{ Repeat Chapter } (Repetir cap.)
Selecione esta opção para repetir a reprodução 
do capítulo atual (somente DVD e DVDs 
graváveis).

{ Repeat Track/Title } (Rep. faixa/título)
Selecione esta opção para repetir a 
reprodução da faixa/título atual.

{ Repeat Directory } (Repetir dir.)
Selecione esta opção para repetir a 
reprodução da pasta/diretório atual (MP3, 
JPEG, disco de imagem somente).

{ Repeat Disc } (Rep. disco)
Selecione esta opção para repetir a 
reprodução de todo o disco.

D Para cancelar a repetição da reprodução, 

pressione STOP  e pressione u. Você 

também pode repetir etapas. Selecione A a 

C, { Normal } e pressione OK.

DICAS: É possível que os recursos operacionais aqui descritos não estejam disponíveis para determinados discos.

Consulte sempre as instruções fornecidas com os discos.
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Recursos adicionais de reprodução (continuação)

Programação de faixas do disco
Você pode reproduzir o conteúdo do disco na 

ordem desejada, programando as faixas a 

serem reproduzidas.

A Pressione DISPLAY no controle remoto.

 O menu da reprodução será exibido.

B Selecione { Mode } (Modo) > { Program } 

(Programa).

 O menu do programa aparecerá.

Edit program play list

Title Playlist
Title 1
Title 2
Title 3
Title 4
Title 5
Title 6
Title 7
Title 8

C Se o disco for gravado com Títulos/Pastas/

Álbuns, pressione OK para acessar as faixas/

arquivos/capítulos.

 Pressionar OK na faixa/arquivo/capítulo 

realçado iniciará a reprodução.

  Use as teclas   para alternar entre as telas 

esquerda e direita. 

Para programar sua faixa/arquivo/
capítulo favoritos

D Use as teclas  para selecionar a faixa/

arquivo/capítulo para programar e pressione 

SELECT no controle remoto.

 A faixa/arquivo/título selecionado 

aparecerá na tela à direita.

 A ordem na tela à direita será a ordem da 

reprodução do programa.

Para remover o item programado de 
sua seleção

E Pressione a tecla  para ir para a tela à direita.

Use as teclas  para selecionar a faixa/

arquivo/capítulo para programar e pressione 

SELECT no controle remoto.

Para iniciar a reprodução do programa
F Pressione a tecla  para ir para a tela à direita 

e pressione OK.

 A reprodução será iniciará em uma faixa/

arquivo/capítulo selecionado de acordo com a 

seqüência programada.

Para sair da reprodução do programa
G Pressione STOP  para sair da reprodução 

do programa.

Alteração do idioma da banda 
sonora

Esta operação funciona somente em DVDs 

com vários idiomas de banda sonora ou em 

VCDs com diversos canais de áudio. 

Essa função também pode ser acessada 

pressionando-se a tecla AUDIO no controle 

remoto.

A Pressione DISPLAY no controle remoto.

 O menu da reprodução será exibido.

B Use as teclas  para selecionar { Audio } 

(Áudio) e pressione  para acessar as opções.

C Use as teclas  para selecionar o idioma de 

áudio e pressione OK para confi rmar.

 Os idiomas podem ser numerados ou 

abreviados, como “En” para English (Inglês).

 Se o idioma selecionado não estiver 

disponível no disco, será utilizado o idioma 

padrão do disco.

Dica útil:
– Alguns DVDs permitem que a alteração do 
idioma da banda sonora seja feita somente pelo 
menu do disco DVD. Para acessar o menu do 
disco, pressione DVD no controle remoto

DICAS: É possível que os recursos operacionais aqui descritos não estejam disponíveis para determinados discos.

Consulte sempre as instruções fornecidas com os discos.
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Recursos adicionais de reprodução (continuação)

Alternância de ângulos da câmera
Esta opção só estará disponível para DVDs 

que contenham seqüências gravadas de 

diferentes ângulos da câmera. Com essa 

opção, você poderá assistir a uma determinada 

cena de diferentes ângulos.

Essa função também pode ser acessada 

pressionando-se a tecla ANGLE no controle 

remoto.

A Pressione DISPLAY no controle remoto.

 O menu da reprodução será exibido.

B Use as teclas  para selecionar { Angle } 

(Ângulo) e pressione OK para inserir as 

opções.

 Os ângulos de câmera disponíveis para 

seleção serão exibidos.

C Use o teclado numérico (0 a 9) para inserir 

o ângulo de câmera para o qual deseja alternar 

e pressione OK para confi rmar.

Time Search (Pesquisa por hora)
Esta opção permite pular para um ponto 

específi co do disco atual.

 Pressione T/C no controle remoto 

repetidamente para exibir { Time : – : – – : – – } 

(Tempo : – : – – : – –) na parte superior 

esquerda da tela.

 Use o teclado numérico (0 a 9) para 

inserir o tempo necessário.

 A reprodução começa na hora selecionada.

Alteração do idioma das legendas
Esta operação funciona somente em DVDs 

com vários idiomas de legenda. Você pode 

mudar para o idioma desejado durante a 

reprodução do DVD.

Essa função também pode ser acessada 

pressionando-se a tecla SUBTITLE no 

controle remoto.

A Pressione DISPLAY no controle remoto.

 O menu da reprodução será exibido.

B Use as teclas  para selecionar { Subtitle } 

(Legenda) e pressione  para entrar no menu 

e encontrar as diferentes opções disponíveis.

C Use as teclas  para selecionar o idioma e 

pressione OK para confi rmar.

 Os idiomas podem ser numerados ou 

abreviados, como “En” para English (Inglês).

 Se o idioma selecionado não estiver 

disponível no disco, será utilizado o idioma 

padrão do disco.

Dica útil:
– Alguns discos DVDs permitem que a mudança 
do idioma da legenda seja feita somente pelo 
menu do disco DVD. Para acessar o menu do 
disco, pressione DISC-MENU.

DICAS: É possível que os recursos operacionais aqui descritos não estejam disponíveis para determinados discos.

Consulte sempre as instruções fornecidas com os discos.
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Editar gravações - HDD

Sobre o menu de edição de 
título do HDD

No menu de edição de título do HDD, você 

pode alterar o título, ocultar cenas indesejadas, 

excluir títulos ou dividir um título. 

As opções de edição no menu de edição de 

título do HDD são:

{ Play Title } (Reproduzir tít.)
– Seleciona um título (gravação) para 
reproduzir.

{ Delete Title } (Excluir título)

(somente para títulos desprotegidos e 
desbloqueados)
– Exclui o título (gravação).

{ Divide Title } (Dividir título)
– Divide a gravação em dois títulos separados.

{ Edit Title } (Editar título)
– Oculta a cena indesejada na gravação.

{ Rename } (Renomear)
– Altera o nome de um título (gravação).

{ Lock/ Unlock } (Bloquear/desbloquear)
– Bloqueia ou desbloqueia um título 
(gravação) para evitar/permitir a reprodução.

{ Protect/ Unprotect } (Proteger/

desproteger)
– Protege ou desprotege um título (gravação) 
para evitar/permitir apagamentos ou 
alterações.

Acesso ao menu de edição de 
título do HDD

CH

SETUP

OK

HDD

A Pressione HDD no controle remoto.

 O menu de conteúdo do HDD é exibido.

B Use as teclas  para realçar um título 

(gravação) e pressione .

 O menu de edição de título do HDD será 

exibido.

001 CH001
CH003
CH009
CH008
CH002
CH008

002
003
004
005
006

Date TimeNo Ch. Title

HDD 8 Titles

02.00 PM
04.00 PM

Travel

Nature

News
Drama

CSI
Title 3

03.30 AM
08.30 PM

08.30 PM
11.00 AM

Press [OK] to play title.

00:20:20
SP NTSC

Play Title

Delete Title

Divide Title

Edit Title

Rename

Lock

Protect

CH012007 News08.30 PM
CH010008 Discover08.30 PM

11/02/06
04/02/06

05/05/06
03/06/06
04/07/06
08/10/06
08/11/06
09/11/06

 Se houver muitas gravações de títulos no 

HDD, use í (PREV) (ANT) ouë (NEXT) 

(PRÓX) para exibir a página anterior/seguinte 

dos títulos no HDD e fazer a seleção.

C Use as teclas  para acessar as diferentes 

opções e pressione OK.

 Instruções e explicações sobre as opções 

são fornecidas nas páginas a seguir.

D Para sair, pressione  para voltar à tela de 

menu de título do HDD.

Nota: Os títulos/gravações editados serão 

marcados com um ícone  de editado 

próximo à imagem de índice do título 

selecionado.

DICAS: Pressione  para voltar ao menu anterior.
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Editar gravações - HDD (continuação)

Divisão de um título
É possível dividir o título atual em dois novos 

títulos. Cada um desses títulos possui seu 

próprio índice de imagens. 

Aviso!  Após a divisão de um título, essa 

operação não poderá ser revertida.

A No modo de edição de título do HDD, use as 

teclas para realçar { Divide Title } 

(Excluir Tít.) e pressione OK.

 A tela de reprodução de edição de título 

será exibida.

B Durante a reprodução, use as teclas   para 

navegar pelo título. Pressione OK para dividir 

o título de acordo com a posição de 

reprodução desejada.

 Uma mensagem de aviso será exibida.

C Para confi rmar, selecione OKOK  no menu e 

pressione OK.

 Um novo título será mostrado no menu de 

título do HDD.

D Para cancelar, selecione OKCANCEL  e pressione 

OK.

Como ocultar cenas indesejadas
É possível ocultar algumas cenas da 

reprodução (por exemplo, pular uma cena 

comercial) ou torná-las visíveis novamente.

A No modo de edição de título do HDD, use as 

teclas  para realçar { Edit Title } (Editar 

título) e pressione OK.

 A tela de reprodução de edição de título 

será exibida.

B Durante a reprodução, pressione PAUSE Å 

e use as teclas m  M para navegar pelo 

título. Pressione OK para marcar o início do 

segmento que deseja ocultar.

C Pressione OK novamente para marcar o fi nal 

do segmento que deseja ocultar.

 Para ocultar mais segmentos, repita as etapas 

B~C.  

Para exibir as cenas ocultas
D No modo de edição de título do HDD, use as 

teclas  para realçar { Edit Title } (Editar 

título) e pressione OK.

 A tela de reprodução de edição de título 

será exibida.

E Durante a reprodução, use as teclas   para 

navegar pelo título. Pressione OK no início do 

segmento marcado.

F Pressione  repetidamente até chegar ao fi nal 

dos segmentos marcados e pressione OK.

Dicas úteis:
– Todos os capítulos ocultos serão reproduzidos 
no modo de edição de título do HDD.
– A opção { Edit Title } (Editar título) somente 
estará disponível se o título estiver desbloqueado 
ou desprotegido.

DICAS: Pressione  para voltar ao menu anterior.
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Editar gravações - HDD (continuação)

Renomear título
O nome original do título é gerado 

automaticamente pelo gravador. É possível 

alterar o nome do disco seguindo as etapas 

abaixo.

A No modo de edição de título do HDD, use as 

teclas  para realçar { Rename } 
(Renomear) e pressione OK.

 O teclado da tela será exibido.

B Use as teclas   para realçar um 

caractere do teclado e pressione OK para 

selecioná-lo.

 O limite de inserção é de 12 caracteres. 

 É possível usar as seguintes teclas no teclado 

da tela para editar sua entrada:

BkSp  : para remover o caractere à 

esquerda do cursor.

Space  : para criar um espaço entre 

caracteres. 

Caps  : para alternar entre caracteres 

maiúsculos e minúsculos.

Clear  : para limpar o campo de entrada 

completamente.
Exit  : para sair do teclado da tela.

C Para confi rmar a entrada, selecione OKOK  no 

teclado e pressione OK.

 O painel de informações está atualizado.

 Para sair, selecione Exit  no teclado e 

pressione OK.

Bloquear/desbloquear um título
Você pode optar por bloquear um título para 

evitar reproduções não autorizadas da 

gravação.

Se um título estiver bloqueado, o usuário será 

solicitado a digitar uma senha de quatro dígitos 

defi nida no menu de confi guração do sistema.

Para obter detalhes, consulte “Nível de 

classifi cação de pais.”

 No modo de edição de título do HDD, use as 

teclas  para realçar { Lock } (Bloquear) e 

pressione OK.

 O título bloqueado terá um ícone  de 

bloqueio próximo à imagem de índice.

 Quando o título estiver bloqueado a opção 

no menu de edição de titulo do HDD será 

alterada para { Unlock } (Desbloquear).

Proteger/desproteger um título
É possível optar por proteger o título para 

evitar perda acidental das gravações.

 No menu de edição de título do HDD, use as 

teclas  para realçar { Protect } (Proteger) 

e pressione OK.

 O título protegido terá um ícone  de 

cofre ao lado da sua imagem no índice.

 Quando o título estiver protegido, a opção 

no menu de titulo do HDD será alterada para 

{ Unprotect } (Desproteger).

 

DICAS: Pressione  para voltar ao menu anterior.
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Editar gravações - DVD gravável

Sobre a edição do disco 

Este gravador oferece várias opções de edição 

de disco para diversos tipos de disco. 

É possível alterar o conteúdo do disco e as 

confi gurações de um disco DVD gravável no 

menu de edição de disco. O conteúdo editado 

poderá não estar disponível se você reproduzir 

o disco em outro DVD player. 

As opções exibidas no menu de edição de 

disco podem ser diferentes dependendo do 

tipo do disco.

{ Play } (Reproduzir)
Começa a reproduzir no início do disco.

{ Rename Disc } (Renomear disco)
Altera o nome do disco.

{ Erase Disc } (Apagar disco) 
– DVD±RWs somente
Apaga todas as gravações do disco.

{ Record New Title } (Gravar novo título)
Inicia a gravação a partir do último título vazio 
no disco. 

{ Overwrite Disc } (Sobresc.disco) 
– DVD±RWs somente
Começa uma nova gravação do\ início do 
disco. Todo o conteúdo gravado será 
sobrescrito.

{ Finalize Disc } (Finalizar disco) 
– DVD±Rs somente
Finaliza o disco para permitir a reprodução em 
outros DVD players. Não será permitida outra 
gravação ou edição no disco. Não é possível 
cancelar a fi nalização do disco.

{ Make Compatible } (Compatibilizar) – 
DVD±RWs somente
– Para assegurar a permanência das alterações 
editadas quando o disco for reproduzido em 
outro DVD player (ex.: os capítulos ocultos 
permanecem ocultos.)

{ Lock/Unlock Disc } (Bloquear/Desbloquear 
disco) – DVD±RWs somente
Bloqueia ou desbloqueia um disco para evitar 
que ele seja apagado acidentalmente ou 
alterado.

Acesso ao menu de edição do 
disco

CHCH

REC â

OK

DVD

A Insira no gravador um disco DVD±R/±RW 

gravado.

 A tela de imagem de índice será exibida na 

TV.

B Selecione o primeiro título do disco, pressione 

e mantenha pressionado  no controle 

remoto.

 O menu de edição de disco será exibido. 

Pressione  para acessar as opções. 

As opções de edição disponíveis podem ser 

diferentes para discos DVD±R e DVD±RW.

Rename Disc
Erase Disc

Record New Title
Overwrite disc

Play 

NTSC

DVD

EDIT Finalize Disc

Lock Disc
Make Compatible

C Use as teclas  para acessar diferentes 

opções e OK para selecionar.

 Instruções e explicações sobre as opções 

são fornecidas nas páginas a seguir.

D Para sair, pressione DVD para voltar à tela de 

imagem de índice.

DICAS: Nenhuma outra gravação ou edição poderá ser feita em um disco DVD±R fi nalizado. 

Pressione DVD para retornar à tela de imagem de índice.
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Editar gravações - DVD gravável (continuação)

Renomear disco
O nome original do disco é gerado 

automaticamente pelo gravador. É possível 

alterar o nome do disco seguindo as etapas 

abaixo.

A No menu de edição de disco, use as teclas 

 para selecionar { Rename Disc } 

(Renomear disco) e pressione OK.

 O teclado da tela será exibido.

B Use as teclas   para realçar um 

caractere do teclado e pressione OK para 

selecioná-lo.

 O limite de inserção é de 9 caracteres. 

 É possível usar as seguintes teclas no teclado 

da tela para editar sua entrada:

BkSp  : para remover o caractere à 

esquerda do cursor.

Space  : para criar um espaço entre 

caracteres. 

Caps  : para alternar entre caracteres 

maiúsculos e minúsculos.

Clear  : para limpar o campo de entrada 

completamente.
Exit  : para sair do teclado da tela.

C Para confi rmar a entrada, selecione OKOK  no 

teclado e pressione OK.

 O painel de informações está atualizado.

 Para sair, selecione Exit  no teclado e 

pressione OK.

Erase disc (Apagar disco) 
(DVD±RWs somente)

Esta opção apaga o conteúdo do disco 

DVD±RW, inclusive aqueles que não foram 

gravados neste gravador. Quando o conteúdo 

existente for apagado, ele poderá ser usado 

para gravação.

A No menu de edição de disco, use as teclas 

 para selecionar { Erase Disc } (Apagar 

disco) e pressione OK.

 Uma mensagem de aviso será exibida.

B Selecione OKYES no menu para continuar ou  
OKNO  para cancelar. Pressione OK to 

confi rmar.

Dica útil:
– Para apagar conteúdo que não possa ser 
reproduzido neste gravador, use a opção { Delete 
Optical Disc } (Excluir disco ótico) no menu de 
confi guração.

Gravar novo título
Esta função permite iniciar uma nova gravação 

no espaço vazio restante no DVD±RW.

A No menu de edição de disco, use as teclas 

 para selecionar { Record New Title } 

(Gravar novo título) e pressione OK.

B Selecione a origem de onde você deseja gravar 

e pressione REC  para iniciar a gravação.

Sobrescrever título (DVD±RWs 
somente)

Esta função permite iniciar uma nova gravação 

do começo de um DVD±RW 

independentemente do conteúdo do disco.

A No menu de edição de disco, use as teclas 

 para selecionar { Overwrite disc } 

(Sobresc. título) e pressione OK.

B Selecione a origem de onde você deseja gravar 

e pressione REC  para iniciar a gravação.

DICAS: Nenhuma outra gravação ou edição poderá ser feita em um disco DVD±R fi nalizado. 

Pressione DVD para retornar à tela de imagem de índice.
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Compatibilizar (DVD±RW somente)
O DVD±RW editado ainda pode exibir os 

títulos originais ou as cenas ocultas quando for 

reproduzido em outros DVD players. Esta 

função assegura a permanência das alterações 

editadas do DVD±RW quando reproduzido 

em outros players.

 No menu de edição de disco, use as teclas 

 para selecionar { Make Compatible } 

(Compatibilizar) e pressione OK para 

confi rmar.

Dica útil:
– Se a opção {Compatible} (Compatível) não 
estiver disponível para seleção, signifi ca que o 
disco já é compatível.

Bloquear/Desbloquear disco 
(DVD±RWs somente)

Você pode optar por proteger as gravações 

em um disco DVD±RW para evitar perda 

acidental de gravações.

A No menu de edição de disco, use as teclas 

 para selecionar { Lock Disc } (Bloquear 

disco) e pressione OK.

 O disco será bloqueado somente para este 

gravador de DVD.

 Quando o disco estiver bloqueado, a opção 

no menu de edição de disco será alterada para 

{ Unlock Disc } (Desbloquear disco).

B Se desejar sobrescrever ou editar o disco 

protegido, selecione { Unlock Disc } 
(Desbloquear disco).

Editar gravações - DVD gravável (continuação)

Reprodução de gravações 
(DVD±R, DVD-RW) em outros 
DVD players

É necessário fi nalizar um disco DVD±R ou 

DVD-RW antes de reproduzi-lo em qualquer 

outro DVD player. Caso contrário, o disco 

será reproduzido apenas neste gravador.

Após a fi nalização de um disco DVD±R, 
nenhuma outra gravação ou edição 
poderá ser feita nele. Antes de 
fi nalizá-lo, certifi que-se de ter encerrado 
todas as gravações e edições.

A No menu de edição de disco, use as teclas 

 para selecionar { Finalize Disc } 
(Finalizar disco) e pressione OK.

 Uma mensagem de aviso será exibida.

B Selecione OKYES no menu e pressione OK 

para iniciar o processo.

 A fi nalização pode levar alguns minutos.

Não tente abrir a bandeja do disco ou desligar 

a energia pois isso pode inutilizar o disco.

C Selecione OKNO  para cancelar.

DICAS: Nenhuma outra gravação ou edição poderá ser feita em um disco DVD±R fi nalizado.

Pressione DVD para retornar à tela de imagem de índice.

3_dvdr3455H_55_bpor_24642.indd   2033_dvdr3455H_55_bpor_24642.indd   203 2007-06-11   11:19:24 AM2007-06-11   11:19:24 AM



B
.  P

o
rtu

gu
ês

204

Sobre a edição de títulos do DVD

É possível alterar as informações individuais de 

um título (gravação) ou excluí-lo de um 

DVD±R/±RW gravado. Se um DVD±R tiver 

sido fi nalizado, ele não poderá ser editado.

As opções exibidas no menu de edição de 

título diferem dependendo da situação e do 

tipo do disco.

{ Play Title } (Reproduzir tít.)

Inicia a reprodução de uma gravação.

{ Edit Title } (Editar título)

Acessa o menu de edição de vídeo.

{ Rename Title } (Renomear título)

Altera o nome da gravação.

{ Erase Title } (Apagar título) 

- DVD±RW somente
Exclui o título (gravação).

{ Overwrite Title } (Sobresc. título) 
- DVD±RW somente

Inicia uma nova gravação, o título (gravação) 
existente será sobrescrito.

{ Overwrite Disc } (Sobresc.disco)

- DVD±RW somente
Sobrescreve a partir de um título existente 
selecionado até o fi nal do disco.

{ Append Title } (Acresc. tít.)

Insere uma nova gravação na última gravação 
existente.

Editar gravações - DVD gravável (continuação)

Acesso ao menu de edição de 
títulos do DVD

A Insira um DVD±R/±RW gravado no gravador 

de DVD.

 A tela Indexar imagem aparecerá na TV.

 Durante a reprodução, pressione 

DVD para acessar a tela Indexar imagem.

B Use as teclas  para realçar um título 

(gravação) e pressione .

 O menu de edição de título aparecerá.

3. My movie
11 / 04 / 2006
12 : 31 : 53
HQ 00 : 05 : 59

Edit Title
Rename Title

Erase Title
Overwrite Title

Play Title 

Overwrite Disc
Append Title

Empty

C Use as teclas  para acessar diferentes 

opções e OK para selecionar.

 Instruções e explicações sobre as opções 

são fornecidas nas páginas a seguir.

D Para sair, pressione .

Edição de vídeo
Este recurso permite acessar o menu de 

edição de vídeo. Consulte “Editar gravações – 

DVD gravável” para obter mais informações.

 No menu de edição, use as teclas  para 

selecionar { Edit Title } (Editar título) e 

pressione OK.

 O menu de edição de vídeo aparecerá.

 O gravador de DVD reproduzirá o título 

selecionado

DICAS: Nenhuma outra gravação ou edição poderá ser feita em um disco DVD±R fi nalizado.

Pressione  para voltar ao menu anterior
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Editar gravações - DVD gravável (continuação)

Renomear título
O nome original do título é gerado 

automaticamente pelo gravador de DVD. 

É possível fornecer um novo nome ao título 

seguindo as etapas abaixo.

A No menu de edição de título, use as teclas 

 para selecionar { Rename Title } 

(Renomear título) e pressione OK.

 O teclado da tela aparecerá.

B Use as teclas   para realçar um 

caractere do teclado e pressione OK para 

selecioná-lo.

 O limite de inserção é de 9 caracteres. 

 É possível usar as seguintes teclas no teclado 

da tela para editar sua entrada:

BkSp  : para remover o caractere à 

esquerda do cursor.

Space  : para criar um espaço entre 

caracteres. 

Caps  : para alternar entre caracteres 

maiúsculos e minúsculos.

Clear  : para limpar o campo de entrada 

completamente.
Exit  : para sair do teclado da tela.

C Para confi rmar a entrada, selecione OKOK  no 

teclado e pressione OK.

 O painel de informações está atualizado.

 Para sair, selecione Exit  no teclado e 

pressione OK.

Apagar título
É possível excluir um título (gravação) 

específi co do disco. Entretanto, no caso do 

DVD±R, o espaço excluído não poderá ser 

usado para outras gravações.

A No menu de edição de título, use as teclas 

 para selecionar { Erase Title } (Apagar 

título) e pressione OK.

 Uma mensagem de aviso aparecerá.

B Selecione OKYES  no menu para continuar 

ou OKNO  para cancelar e pressione OK 

para confi rmar. 

Sobresc. título (DVD±RW somente)
Esta função permite a gravação de um novo 

título a partir do início do título atual no 

DVD±RW. Os outros títulos não serão 

afetados.

A No menu de edição de título, use as teclas 

 para selecionar { Overwrite Title } 

(Sobresc. título) e pressione OK.

B Selecione a origem de onde você deseja gravar 

e pressione REC  para iniciar a gravação.

Como sobrescrever a partir do 
título selecionado

Você pode optar por sobrescrever apenas as 

gravações entre o título selecionado e o fi nal 

do disco.

 No menu de edição de vídeo, use as teclas 

 para selecionar { Overwrite Disc } 

(Sobresc. disco) e pressione OK para excluir.

Acrescentar gravação
Esta função permite acrescentar uma gravação 

ao último título existente.

Nota: Na opção { Append Title } (Acresc. 

tít.), não é possível selecionar o modo de 

qualidade de gravação quando uma gravação é 

acrescentada a um título existente em um 

DVD. A qualidade de gravação sempre será 

determinada pelo modo de qualidade do título 

existente.

A No menu de edição de título, use as teclas 

 para selecionar { Append Title } 

(Acresc. tít.) e pressione OK.

B Pressione SOURCE para selecionar o canal 

de entrada que será acrescentado.

C Pressione REC  para iniciar a gravação.

D Para interromper a gravação, pressione 

STOP .

DICAS: Nenhuma outra gravação ou edição poderá ser feita em um disco DVD±R fi nalizado.

Pressione  para voltar ao menu anterior

3_dvdr3455H_55_bpor_24642.indd   2053_dvdr3455H_55_bpor_24642.indd   205 2007-06-11   11:19:24 AM2007-06-11   11:19:24 AM



B
.  P

o
rtu

gu
ês

206

Editar gravações - DVD gravável (continuação)

Sobre a edição de vídeo

Após ter feito uma gravação, este gravador de 

DVD permite a edição do conteúdo do vídeo. 

É possível adicionar/apagar marcadores de 

capítulo, ocultar cenas indesejadas, alterar a 

imagem na tela Indexar imagem e dividir um 

título (gravação) em dois.

Quando uma gravação for reproduzida no 

modo de edição de vídeo, a gravação inteira 

será reproduzida, incluindo as cenas ocultas. 

As funções de edição disponíveis no menu de 

edição de disco são:

{ Title } (Título)
Seleciona um título (gravação) para reproduzir.

{ Chapter } (Capítulo)
Seleciona um capítulo no título selecionado.

{ Chapter Marker } (Marcador cap.)
Insere ou apaga um marcador de capítulo na 
gravação para combinar dois capítulos. 

{ Hide Chapter } (Ocultar cap.)
Oculta a cena indesejada na gravação.

{ Index Picture } (Indexar imagem)
Seleciona uma cena na gravação como a tela 
Indexar imagem.

{ Split Title } (Dividir título)
- DVD±RW somente

Divide a gravação em dois títulos separados.

Acesso ao menu de edição de 
vídeo

CHCH

SETUP

DVD

OK

A Insira no gravador um disco DVD±R/±RW 

gravado. Pressione DVD no controle remoto.

 A tela de imagem de índice será exibida na 

TV.

B Use as teclas  para realçar um título 

(gravação) e pressione  para acessar o menu.

 O menu de edição de título será exibido.

C Use as teclas  para selecionar { Edit Title } 

(Editar título) e pressione OK.

 O modo de edição de título será exibido.

Edit Mode
Title 02/06
Chapter 01/10

Play
Chapter Marker
Hide Chapter
Index Picture
Split Title
Title Elapsed 0:20:45

D Use as teclas  para acessar diferentes 

opções e OK para selecionar.

 Instruções e explicações sobre as opções 

são fornecidas nas páginas a seguir.

E Para sair, pressione DVD.

DICAS: Nenhuma outra gravação ou edição poderá ser feita em um disco DVD±R fi nalizado.

Pressione  para voltar ao menu anterior
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Seleção de um título
Mostra o título atual e o número total de 

títulos no disco. Essa função também permite 

selecionar outro título.

A No modo de edição, use as teclas  para 

selecionar  { Title } (Título) e pressione 

OK.

B Use o teclado numérico de 0 a 9 para 

inserir um título e pressione OK.

 O gravador reproduzirá o título 

selecionado.

Seleção de um título
Esta opção mostra o capítulo atual e o número 

total de capítulos no título. Essa função 

também permite selecionar outro capítulo no 

título.

A No modo de edição, use as teclas  para 

selecionar  { Chapter } (Capítulo) e 

pressione OK.

B Use o teclado numérico de 0 a 9 para 

inserir o capítulo e pressione OK.

 O gravador reproduzirá o capítulo 

selecionado.

Editar gravações - DVD gravável (continuação)

Criação de marcadores de capítulo
Criação de marcadores de capítulo

É possível criar um capítulo inserindo o 

marcador de capítulo em qualquer ponto em 

um título durante a reprodução. Esta opção 

permitirá facilmente o acesso a um ponto 

específi co na gravação ou a seleção de um 

capítulo que você deseja ocultar.

Title

Chapter Chapter Chapter Chapter

chapter markers

A No modo de edição, use as teclas  para 

selecionar  { Chapter Marker } 

(Marcador cap.) e pressione OK.

B Use as teclas  para selecionar uma das 

opções e pressione OK para confi rmar

{ Insert Marker } (Inserir marc.)

– Selecione esta opção para inserir um novo 
marcador de capítulo no ponto atual da 
reprodução.

{ Delete Marker } (Apagar marcador)

– Selecione esta opção para apagar o 
marcador de capítulo atual (refere-se ao 
marcador mais próximo antes do ponto de 
reprodução atual).
O capítulo atual se fundirá ao capítulo antes 
dele.

{ Delete All Markers } (Apagar todos os 
marcadores)

– Selecione esta opção para apagar todos os 
marcadores no capítulo atual.

DICAS: Nenhuma outra gravação ou edição poderá ser feita em um disco DVD±R fi nalizado.

Pressione  para voltar ao menu anterior
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Editar gravações - DVD gravável (continuação)

Como ocultar um capítulo 
indesejado

É possível ocultar algumas cenas da 

reprodução (por exemplo, pular uma cena 

comercial) ou torná-las visíveis novamente.

A Crie um marcador de capítulo na cena que 

será oculta. (Consulte a página anterior em 

“Criação de marcadores de capítulo”.)

B Selecione o capítulo que deseja ocultar e inicie 

a reprodução. (Consulte a página anterior em 

“Seleção de um capítulo”.)

C No modo de edição, use as teclas  para 

selecionar  { Hide Chapter } (Ocultar 

cap.) e pressione OK.

 O capítulo atual será oculto.

Para exibir o capítulo oculto
A No modo de edição, use as teclas  para 

selecionar  { Unhide Chapter } 
(Exibir cap.ocul) e pressione OK.

 O menu de edição de vídeo será exibido.

 No modo de edição, os capítulos ocultos 

serão reproduzidos.

B Aguarde a ocorrência do capítulo desejado ou 

use as teclas   no controle remoto para 

fazer uma pesquisa rápida.

 O capítulo atual fi cará visível durante a 

reprodução.

Dica útil:
– Todos os capítulos ocultos serão reproduzidos 
no modo de edição de vídeo.

Alteração da imagem de índice 
indesejado

A imagem de índice é a imagem do título que 

será vista quando o gravador exibir o menu de 

índice. Normalmente, o primeiro quadro de 

uma gravação é um índice de imagens de 

títulos.

A No modo de edição, use as teclas  para 

selecionar  { Index Picture } (Imagem 

de índice) e pressione OK.

 A exibição será feita no modo de 

reprodução.

B Use as teclas   no controle remoto para 

pesquisar a cena que será usada e pressione 

OK para confi rmar a cena atual como a 

imagem de índice para o título.

 A nova imagem de índice será exibida no 

menu de títulos.

Divisão de um título (DVD±RWs 
somente)

É possível dividir o título atual em dois novos 

títulos. Cada um desses títulos terá sua própria 

imagem de índice. 

Aviso! Após a divisão de um título, essa 

operação não poderá ser revertida.

 No modo de edição, use as teclas  para 

selecionar  { Split Title } (Dividir 

título) e pressione OK para dividir o título na 

posição de reprodução atual.

 Um novo título será exibido na tela de 

imagem de índice.

DICAS: Nenhuma outra gravação ou edição poderá ser feita em um disco DVD±R fi nalizado.

Pressione  para voltar ao menu anterior
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Acesso ao menu de confi guração

O menu de confi guração oferece diversas 

opções para confi gurar o gravador e adaptá-lo 

às suas preferências.

CH

SETUP

OK

A Pressione SETUP no controle remoto.

 O menu de confi guração será exibido na 

TV.

B Use as teclas  para realçar uma opção de 

confi guração e pressione  para acessá-la.

C Use as teclas  para realçar a confi guração 

que deseja alterar e pressione OK para 

confi rmar e voltar para o item de menu 

anterior.

 Instruções e explicações sobre as opções 

são fornecidas nas páginas a seguir.

D Para sair, pressione SETUP.

Record Quality

Auto Program

Manual Program

SPP

Search

Edit

Auto Chapter Marker 5min.

SETUP MENU - GENERAL

Consulte os capítulos “Antes de começar a 

gravação” e “Opções do menu de confi guração 

– confi gurações de GENERAL”.

TV Shape

Progressive Scan

DivX(R) Video on Demand 

4:3 LB

TV System NTSC

Off

OK

SETUP MENU - VIDEO

 

Consulte o capítulo “Opções do menu de 

confi guração – confi gurações de VIDEO”.

SETUP MENU - AUDIO

LPCM Output LPCM 96Hz

SPDIF Output RAW

Consulte o capítulo “Opções do menu de 

confi guração – confi gurações de AUDIO”.

Audio Language

Subtitle Language Off

System Language

Disc Menu Language English

English

SETUP MENU - LANGUAGE

English

Consulte o capítulo “Etapa 3: Instalação e 

confi guração – confi gurações de LANGUAGE”.

SETUP MENU - DATE / TIME

Time(hh:mm)

Date(dd/mm/yyyy) 01  01 2006

10  :  33  AM

Consulte o capítulo “Etapa 3: Instalação e 

confi guração – confi gurações de DATE/TIME”.

SETUP MENU - PREFERENCES

Change Password

Reset Menu Settings

Screensaver

OK

Parental Level Off

OK

On

Consulte o capítulo “Opções do menu de 

confi guração – confi gurações de 

PREFERENCES”.

HDD Info 

Space Management Automatic

Save Time Shift Buffer 

Delete HDD

Delete Optical Disc 

No

SETUP MENU - HDD

Show

OK

OK

Consulte o capítulo “Antes da gravação – 

Confi gurações de HDD”.

Opções do menu de confi guração
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Opções do menu de confi guração (continuação) 

Confi gurações de VIDEO (as opções sublinhadas são as confi gurações padrão de fábrica)

Os sistemas de cores do sistema de DVD, do DVD e da TV devem ser 

iguais. Só assim será possível reproduzir um DVD neste sistema. Antes 

de mudar o sistema da TV, determine seu sistema de cores.

 Pressione  para acessar este menu e use as teclas  para 

selecionar uma das opções.

{ NTSC } – Selecione se a TV conectada tiver o sistema 

de cores NTSC. Isso mudará o sinal de 

vídeo de um disco PAL e sua saída será no 

formato NTSC.

{ PAL } – Selecione se a TV conectada tiver o sistema 

de cores PAL. Isso mudará o sinal de vídeo 

de um disco NTSC e sua saída será no 

formato PAL.

{ PAL N } – Selecione se a TV conectada tiver o sistema 

de cores PAL N. Isso mudará o sinal de 

vídeo de um disco NTSC e sua saída será no 

formato PAL N.

O formato da imagem pode ser ajustado de acordo com a sua TV.

 Pressione  para acessar este menu e use as teclas  para 

selecionar uma das opções.

{ 4:3 LB } – Para exibição em ‘widescreen’ com 

barras pretas nas partes superior e 

inferior da tela.

{ 4:3 PS } – Para uma imagem com altura total e 

lados cortados.

{ 16:9 WS } – Para TVs widescreen (taxa de 

quadros 16:09).

O modo Progressive Scan proporciona melhor qualidade de imagem do 

que a varredura padrão de canal de TV de modo entrelaçado. Esse modo 

só funcionará se você conectar as tomadas Y Pb Pr do gravador a uma 

TV que suporte entrada de vídeo Progressive. Caso contrário, a imagem 

pode não aparecer ou aparecerá distorcida. Consulte o manual de 

usuário da TV para obter mais informações.

 Pressione  para acessar este menu e use as teclas  para 

selecionar uma das opções.

{ Off } (Desligado) – Selecione para desativar o recurso 

Progressive Scan.

{ On } (Ligado) – Selecione para ativar o recurso Progressive 

Scan.

Dica útil:
–  Se for exibida uma tela de TV em branco/distorcida, aguarde 10 segundos 
pela recuperação automática.

TV System
(Sistema de TV)

 

TV Shape
(Formato de TV)

 

Progressive Scan
(Escaneo progresivo)
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Opções do menu de confi guração (continuação) 

Confi gurações de VIDEO (as opções sublinhadas são as confi gurações padrão de fábrica)

DivX® Video On 
Demand 
(Vídeo DivX® a pedido)

 A Philips fornece a você o código de registro DivX® VOD (Video On 

Demand), que permite alugar ou comprar vídeos usando o serviço DivX® 

VOD. Para obter mais informações, visite o site www.divx.com/vod.

1) Pressione  para exibir o código de registro.

2) Use o código de registro para comprar ou alugar vídeos do serviço 

DivX® VOD no site www.divx.com/vod. Siga as instruções e copie o 

vídeo do computador em um CD-R/RW para reprodução neste 

gravador.

Parental Level
(Controle familiar)

 

Explicações da 
classifi cação

Confi gurações de PREFERENCES (PREFERÊNCIAS) (as opções sublinhadas são 

as confi gurações padrão de fábrica)

Alguns DVDs podem ter um nível de controle familiar atribuído ao disco 

inteiro ou a determinadas cenas do disco. Este recurso permite defi nir 

um nível de restrição na reprodução. 

Os níveis de classifi cação vão de 1 a 8 e dependem do país. Você pode 

proibir a reprodução de certos discos não apropriados para seus fi lhos 

ou reproduzir alguns discos com cenas alternativas.

 Pressione  para acessar este menu e use as teclas  para 

selecionar uma das opções.

{ 1. Kid Safe } (Seg.crian) ~ { 2. G }

 – Livre; aceitável para expectadores de 

todas as idades.

{ 3. PG } – Recomenda-se a orientação familiar.

{ 4. PG13 } – Inadequado para crianças com menos de 

13 anos.

{ 5. PG R } ~ { 6. R } – Restrito; é recomendável que os pais não 

permitam a exibição para menores de 18 

anos ou a permitam apenas sob a 

supervisão dos pais ou de um adulto 

responsável.

{ 7. NC 17 } – Impróprio para menores de 18 anos; 

exibição não recomendada menores de 18 

anos.

{ 8. Adult } (Adulto) – Material adulto; deve ser exibido apenas 

para adultos, devido à presença de 

conteúdo visual sexual ou violento, ou ao 

linguajar.

{ Off } (Desligado) – O Controle de pais não está ativo.
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Opções do menu de confi guração (continuação) 

Parental Level
(continuação)

 

Change Password
(Alterar senha)

Enter new password

Enter password

Re-enter password

* * * *

* * * *

New Password

OKCANCELOK

Reset Menu settings
(Rest. Confi gs do Menu)

Screensaver
(Protetor de Tela)

Confi gurações de PREFERENCES (PREFERÊNCIAS) (as opções sublinhadas são 

as confi gurações padrão de fábrica)

Os DVDs classifi cados acima do nível selecionado não serão exibidos a 

menos que você digite seu código PIN de quatro dígitos.

Dicas úteis:
–  Esta função não limitará a exibição do disco se o fabricante não o tiver 
codifi cado.
–  O Controle de pais não funciona em VCDs, SVCDs ou CDs porque esses 
discos não têm nenhum nível de indicação.

Change Password Esta opção permite alterar a senha do controle dos 

pais.

1) Use as teclas  para realçar { Change Password } (Alterar 

senha) e pressione OK.

 Você será solicitado a digitar seu código PIN de quatro dígitos.

2) Use o teclado numérico (0 a 9) para digitar o PIN de quatro dígitos.

 Quando fi zer isso pela primeira vez, digite a senha padrão ‘3308’.

 Se você esquecer seu código PIN de quatro dígitos, a senha 

padrão é 3308.

3) Insira a nova senha e pressione .

4) Reinsira a nova senha e selecione OKOK  e pressione OK no 

controle remoto para confi rmar.

 Pressione  para redefi nir as confi gurações do menu do gravador.

 Uma mensagem de aviso será exibida. Selecione OKOK  no 

menu para continuar ou OKCANCEL  para cancelar e pressione OK 

para confi rmar.

O protetor de tela evita danos à tela da TV ao impedir a exposição de 

uma imagem estática por um longo período de tempo.

 Pressione  para acessar este menu e use as teclas  para 

selecionar uma das opções.

{ On } (Ligado) – Selecione se desejar desligar a tela da TV 

após 15 minutos de interrupção ou pausa da 

reprodução.

{ Off } (Desligado) – Selecione para desativar o protetor de tela.
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Opções do menu de confi guração (continuação) 

Confi gurações de AUDIO (as opções sublinhadas são as confi gurações padrão de fábrica)

 Pressione  para acessar este menu e use as teclas  para 

selecionar uma das opções.

{ RAW } – Selecione caso tenha usado a tomada 

COAXIAL DIGITAL OUT para conectar 

um receptor multicanal.

{ LPCM } – Selecione caso tenha usado a tomada 

COAXIAL DIGITAL OUT para conectar 

um sistema de áudio/vídeo estéreo.

Esta confi guração permite optar por selecionar um destes dois 

níveis:

{ LPCM 48 kHz } – Selecione esta opção se o dispositivo de 

áudio conectado for capaz de processar 

entrada de sinal digital com taxas de 

amostragem de 48 kHz. Além disso, é 

necessário que o disco que está sendo  

 reproduzido tenha sido gravado no 

formato LPCM de 48 kHz.

{ LPCM 96 kHz } –  Selecione esta opção se o dispositivo de 

áudio opcional for capaz de processar a 

entrada de sinal digital com taxas de 

amostragem de 96 kHz. Além disso, é 

necessário que o disco que está sendo 

reproduzido tenha sido gravado no formato 

LPCM de 96 kHz.

SPDIF Output
(Saída de SPDIF)

LPCM Output
(Saída de LPCM)
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Atualização de fi rmware

Instalação do fi rmware mais 
recente

Periodicamente, a Philips enviará atualizações 

para o fi rmware instalado inicialmente no 

gravador, pois o fi rmware é constantemente 

aperfeiçoado para que o gravador tenha maior 

estabilidade e compatibilidade.

Atenção! A fonte de alimentação não deve 

ser desconectada durante a atualização!

 Visite o site da Philips em 

‘www.philips.com/support’ para verifi car se a 

versão mais recente do fi rmware para 

atualização está disponível.

Nota: Quando verifi car a última versão do 

fi rmware para atualização, verifi que também 

se são fornecidas instruções sobre a 

instalação.
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Que tipo de disco devo usar para 
gravação?
Somente é possível gravar em discos DVD±R e 

DVD±RW. Os formatos de DVD gravável 

DVD±R e DVD±RW são os mais compatíveis 

no mercado atualmente. Eles são totalmente 

compatíveis com a maioria dos aparelhos de 

DVD-Video e unidades de DVD-ROM 

existentes em computadores.

Qual a capacidade de um disco 
DVD±R/±RW?
4,7 GB ou o equivalente a 6 CDs. É possível 

armazenar somente uma hora de gravação em 

um único disco com a melhor qualidade (padrão 

de DVD) e cerca de 6 horas de gravação com a 

qualidade mais baixa (padrão de VHS).

Qual a diferença entre DVD±R e 
DVD±RW?
DVD±Rs são discos “graváveis” e DVD±RWs, 

“regraváveis”. Com um DVD±R, é possível 

gravar várias sessões no mesmo disco, mas 

quando ele estiver cheio, não será possível 

gravar mais nada nele. Você pode regravar o 

disco DVD±RW inúmeras vezes.

O que é DV?
Utilizando o DV, também conhecido como 

i.LINK, é possível conectar uma fi lmadora 

equipada com DV ao gravador usando um 

único cabo DV para entrada e saída de áudio, 

vídeo, dados e sinais de controle.

– Este gravador só é compatível com 

fi lmadoras com formato DV (DVC-SD). 

Sintonizadores digitais de satélite e Gravadores 

de vídeo VHS digital não são compatíveis.

– Não é possível conectar simultaneamente 

mais de uma fi lmadora DV ao gravador.

– Não é possível controlar este gravador 

através do equipamento externo conectado 

por uma tomada DV IN. 

Posso copiar uma fi ta VHS ou um DVD 
de um aparelho externo?
Sim, mas apenas se a fi ta VHS ou o DVD não 

for protegido contra cópia.

O que são Títulos e Capítulos?
Um disco DVD contém títulos e capítulos, que 

são semelhantes aos títulos e capítulos de um 

livro. Um título freqüentemente é um fi lme 

completo e é dividido em Capítulos ou cenas 

individuais dos fi lmes.

Title

Chapter

Title

Chapter Chapter Chapter Chapter

chapter markers

Programas são gravados como um único título, 

que pode consistir em um capítulo ou mais, 

dependendo das confi gurações da gravação.

Como adicionar Títulos e Capítulos?
O gravador criará automaticamente um novo 

título cada vez que você iniciar uma nova 
gravação.

– Para gravações em DVDs, é possível 
adicionar capítulos manualmente.
– Para gravações no HDD, é possível 
confi gurar capítulos para que sejam inseridos 

automaticamente em intervalos de 5 minutos.

Qual é a “fi nalização” de um disco ?
A fi nalização bloqueia o disco para que ele não 

possa mais ser gravado e só é obrigatória para 

DVD±Rs. Assim, eles serão compatíveis com 

quase todos os DVD players. Para terminar a 

gravação de um disco sem fi nalizá-lo, basta 

interromper a gravação e ejetar o disco. 

Gravações ainda poderão ser feitas no disco se 

houver espaço para isso.

Qual é a qualidade da gravação?
Há seis modos de níveis de qualidade de 

gravação para serem escolhidos, variando de 

“HQ” (1 hora de gravação em alta qualidade) a 

“SEP” (8 horas de gravação em qualidade de 

VHS) em um DVD gravável. Escolha o nível de 

qualidade que melhor se adapte à sua intenção 

e à duração do material.

Horas de gravação que podem ser armazenadasQualidade de gravação

1

2

2.5

3

4

6

8

34 

68

85

102

136

200

270

HQ High Quality

SP Standard Play

SPP Standard Play Plus

LP Long Play

EP Extended Play

SLP Super Long Play

SEP Super Extended Play

HDD
160GB 

DVD±R/±RW
4.7GB discos graváveis

Os valores são apenas estimativas. Parte da capacidade de armazenamento no 
HDD será reservada para as operações do gravador e do time shift.

Perguntas Freqüentes
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Solução de problemas

 Problema (Geral) Solução

Não acontece nada quando ligo o 
gravador.

O gravador não responde.

O controle remoto não funciona.

Nenhuma imagem é exibida.

Nenhum som é emitido.

Nenhum sinal de TV foi recebido 
pelo gravador.

AVISO
Nunca tente consertar você mesmo o sistema, pois isso invalidará a garantia. Não abra o 
sistema, pois existe risco de choque elétrico.

Se ocorrer uma falha, verifi que os pontos listados abaixo antes de encaminhar o sistema 
para conserto. Se não conseguir corrigir um problema seguindo estas dicas, consulte seu 
distribuidor ou a Philips para obter assistência.

–  Pressione o botão STANDBY-ON na parte da frente do 

gravador para ligar o sistema.

– Certifi que-se de que haja energia na tomada AC.

–  Há um problema técnico. Desconecte o gravador da 

tomada por 30 segundos, reconecte-o e ligue-o novamente.

– Aponte o controle remoto diretamente para o sensor 

infravermelho na parte da frente do gravador (não para a 

TV).

– Remova quaisquer obstáculos entre o gravador e o 

controle remoto.

–  As pilhas estão fracas. Substitua-as.

– Ligue a TV e coloque no canal de entrada de vídeo 

(Video In) correto para o gravador. Uma outra opção é 

ir ao canal 1 da TV e pressionar para baixo o botão de 

seleção de canais no controle remoto da TV até que o 

programa de TV seja exibido.

– Verifi que a conexão de vídeo entre o gravador e a TV.

– O gravador de DVD talvez tenha sido ajustado para o 

modo Progressive Scan e a TV não suporte esse modo. 

 Siga estas etapas.

 1) Conecte o cabo AV fornecido (vermelho/branco/

amarelo) entre a tomada OUT2 do gravador de DVD no 

painel traseiro e as tomadas Video In e Audio In da TV.

 2) Ligue a TV e use o controle remoto para selecionar o 

canal Video In correspondente na TV (ex., AV, EXT1).

 3) Ligue o gravador de DVD e aguarde até o display 

exibir um número de canal. Pressione SETUP no 

controle remoto uma vez. Insira o código “1168” e 

aguarde a atualização da tela após alguns segundos. O 

ícone “Pro Scan” no display desaparecerá. 

– Verifi que as conexões de áudio do gravador. Leia o 

capítulo “Conexões básicas do gravador - Conexão de 

cabos de áudio” para obter detalhes.

– Defi na corretamente a opção de saída de áudio digital, 

com base no dispositivo conectado ao gravador. Leia o 

capítulo “Opções do menu de confi guração - 

Confi gurações de AUDIO” para obter detalhes.

– Verifi que o sinal de antena ou de TV a cabo.

– Instale o canal de TV. Leia o capítulo “Instalação e 

confi guração - Confi guração dos programas de canais de 

TV” para obter detalhes.
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 Problema (Reproduzir) Solução

Solução de problemas (continuação)

O disco não é reproduzido.

A imagem aparece distorcida ou em 
preto e branco durante a reprodução.

A recepção da TV apresenta 
interferência na imagem ou no som.

Som distorcido de um sistema ou 
amplifi cador hi-fi  conectado.

A mensagem ‘UNKNOWN DISC’ 
(DISCO DESCONHECIDO) é 
exibida.

O DVD gravado não pode ser 
reproduzido em outro DVD player.

– Insira o disco com a etiqueta voltada para cima.

– Código de região incorreto. O DVD deve ter o código 

ALL (TODAS) ou Region 4 (REGIÃO 4) para ser 

reproduzido neste gravador.

– Não há gravações no disco ou ele não é um tipo de 

disco suportado. Leia o capítulo “Reprodução a partir de 

um disco - Discos reproduzíveis” para obter detalhes.

– Certifi que-se de que o disco não esteja arranhado ou 

deformado. Limpe-o ou substitua-o por um novo.

– Verifi que se o disco tem algum defeito experimentando 

outro.

– O disco não corresponde ao padrão do sistema de cores 

da TV (PAL/NTSC).

– O disco está sujo. Limpe-o.

– Às vezes, pode existir uma leve distorção de imagem. 

Isso não é uma falha.

– Verifi que o sinal de antena ou de TV a cabo.

– Ajuste a sintonia fi na do canal de TV. Leia o capítulo 

“Etapa 3:Instalação e confi guração - Confi guração dos 

programas de canais de TV” para obter detalhes.

– Não conecte cabos do gravador à entrada ‘Phono’ do 

amplifi cador.

– Se estiver reproduzindo um CD DTS, conecte a tomada 

COAXIAL do gravador a um sistema ou amplifi cador 

hi-fi .

– Essa mensagem pode ser exibida se você inserir um 

disco que tenha apresentado um dos seguintes erros:

–  Erro durante a gravação: o título pode está ausente.

–  Erro durante a alteração da imagem de título/índice:  

 o título/índice pode estar visível.

–  Erro durante a fi nalização ou o disco não foi   

 fi nalizado.

– Se uma gravação for muito curta, é possível que um 

DVD player/gravador de DVD não a detecte. Observe 

os ‘tempos de gravação mínimos’ a seguir. Modo de 

qualidade de gravação: {High Quality - HQ} – 5 minutos, 

{Standard Play - SP} – 10 minutos, {Standard Play Plus - 

SPP} – 13 minutos, {Long Play - LP} – 15 minutos, 

{Extended Play - EP} – 20 minutos e {Super Long Play - 

SLP} – 30 minutos, {Super Extended Play - SEP } – 30 

minutos.

– Será necessário fi nalizar o DVD±R. Consulte o capítulo 

“Reprodução de gravações em outros DVD players” 

para obter detalhes.
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 Problema (Gravação) Solução

Solução de problemas (continuação)

As gravações não estão ocorrendo 
conforme o programado. Não é 
possível realizar novas gravações.

O canal de TV incorreto foi 
decodifi cado (gravado) após a 
programação de uma gravação 
usando o sistema VCR Plus+®

A imagem não é nítida e o brilho 
varia quando discos DVD Video ou 
fi tas de vídeo pré-gravadas são 
copiados.

A mensagem ‘This will clear the 
time shift buffer’ (Isso limpará o 
time shift buffer) é exibida.

Ocorreu uma queda de energia 
durante a exclusão do conteúdo do 
HDD do gravador.

Ocorreu uma queda de energia 
durante a cópia de arquivos para um 
disco DVD±R.

Durante a gravação a partir do time 
shift buffer, não é possível iniciar ou 
interromper uma gravação.

– O canal de TV a ser gravado não está armazenado ou 

você selecionou o código de programa incorreto. 

Verifi que os canais de TV armazenados.

– É necessário reconfi gurar a gravação do timer depois de 

acertar o relógio.

– Não é possível usar o gravador para copiar materiais 

protegidos contra cópia (DVDs ou fi tas de vídeo) em um 

disco DVD gravável.

– O disco rígido pode estar cheio. Exclua alguns títulos 

para liberar espaço para novas gravações.

1) Digite o número de programação PlusCode do canal de 

TV desejado.

2) Pressione OK para confi rmar.

3) Verifi que o número do canal no campo de entrada 

{Program #} (Número do programa) Se ele não 

corresponder ao canal de TV desejado, selecione esse 

campo de entrada e mude o número do canal.

4) Pressione OK para confi rmar.

– Isso ocorre se você tentar copiar DVDs ou fi tas de 

vídeo protegidos contra cópia. Embora a imagem na TV 

seja boa, a imagem do DVD gravado não é nítida. Essa 

interferência é inevitável em DVDs ou fi tas de vídeo 

protegidos contra cópia.

– O disco DVD gravável não dura para sempre. Troque 

por um novo para realizar gravações.

– A ação desejada requer que o time shift buffer (centro 

de armazenamento temporário no HDD) seja limpo. 

Todo o conteúdo que não foi marcado para gravação 

será excluído.

– É preciso selecionar outra vez a opção { Delete HDD } 

(Excluir HDD) para excluir o conteúdo novamente.

– Os títulos que foram previamente gravados serão 

excluídos e o espaço usado para a gravação não poderá 

ser usado novamente. O disco pode ser usado como 

um disco vazio normal. É necessário copiar novamente 

os arquivos para o disco.

– Partes do sinal talvez estejam protegidas contra cópia 

pela emissora. Essa parte da barra de vídeo do time shift 

será exibida em uma cor diferente. Só é possível iniciar 

ou interromper a gravação se a seção selecionada não 

tiver o conteúdo protegido contra cópia.

– Use as teclas   ou m M para acessar uma seção 

que não seja protegida contra cópia e pressione REC 

para iniciar a gravação. Para fi nalizar a gravação, 

pressione STOP.

– Pressione SELECT para limpar uma gravação a qualquer 

momento.
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Especifi cações
Gravação de vídeo
• Sistema de gravação: NTSC

• Formatos de compactação: MPEG2

• Modos de qualidade de gravação:

  High Quality   : HQ

  Standard Play  : SP

  Standard Play Plus  : SPP

  Long Play   : LP

  Extended Play  : EP

  Super Long Play  : SLP

   Super Extended Play  : SEP

• Aperfeiçoamentos para a gravação:

Inserção automática de capítulo, Dividir título, 

Apagar, Marcação manual de capítulo, Gravação 

com um toque

• Compactação de áudio: Dolby Digital

Reprodução de vídeo
• Mídia de reprodução do disco: CD, CD-R/

CD-RW, DVD, DVD-Video, DVD+R, DVD+RW, 

DVD-R, DVD-RW, CD MP3, CD de vídeo, SVCD

• Formatos de compactação: MPEG2, MPEG1, 

DivX®

• Sistema de reprodução do disco de vídeo: 

NTSC, PAL

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução do disco: CD MP3, CD, 

CD-R/ CD-RW

• Formatos de compactação: Dolby Digital, DTS, 

MP3, PCM

• Taxas de transferência de MP3: 32 - 256 kbps

Reprodução de imagens estáticas
• Mídia de reprodução do disco: Picture CD

• Formato de compactação de imagem: JPEG

• Aperfeiçoamento de imagens: Girar, Zoom, 

Apresentação de slides

Sistemas de TV
• Reprodução: NTSC/PAL

• Gravação: NTSC/PAL

• Sintonizador interno: NTSC

Desempenho de vídeo
• Conversor D/A: 10 bits, 54 MHz

• Conversor A/D: 10 bits, 27 MHz

• Aperfeiçoamento de imagens: Progressive Scan

Desempenho de áudio
• Conversor DA: 24 bits, 192 kHz

• Conversor AD: 24 bits, 96 kHz

• Sinal / ruído (1 kHz): 100 dB

• Faixa dinâmica (1 kHz): 95 dB

• Cross-talk (1 kHz): 105 dB

Sintoniz./Recepção/Transmissão
• Sistema de TV: NTSC, PAL, PAL-N

• Entrada da antena: 75 Ohm coaxial (IEC75)

Mídias armazenadas
• Gravação:

 –  DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW,

• Capacidade do disco rígido: 160 GB

• Aperfeiçoamentos para gravação no HDD:

 –  Repetição imediata, Time Shift Buffer

• Tecnologia extra do disco rígido:

 –  Pausar programa de TV ao vivo, Gravação e 

reprodução simultâneas, Gravar direto no DVD

• Arquivar do HDD para o DVD: velocidade alta 

(cópia direta)

Conectividade
• Conexões na parte de trás

 – Saída S-Video

 – Saída Component Video

 – Saída de vídeo (CVBS)

 – Saída áudio anal. esquerda/direita

 – Entrada de antena

 – Saída de TV

 – Saída áudio digital (coaxial)

• Conexões na parte da frente

 – Entrada de i.LINK DV (IEEE 1394 de 4 pinos)

 – Entrada S-Video

 – Entrada de vídeo (CVBS)

 – Entrada USB

 – Entrada áudio anal. esquerda/direita

Gravação do timer
• Eventos programáveis: 20

• Modos de repetição: Once (Uma vez), Daily 

(Diário), Weekly (Semanal), Mon-Fri (Seg-Sex), 

Mon-Sat (Seg-Sáb), Weekend (Fim de semana)

• Aperfeiçoamento: programação manual do 

timer e VCR Plus+®

Praticidade
• Gravação direta em disco ótico

• Proteção para criança: Controle dos pais

• Relógio: ajuste automático de data-hora

Ligar
• Fonte de alimentação: 110V~240 V, 50~60 Hz

• Consumo de energia: 28 W

• Consumo no modo de espera: < 3,0 W

Dimensões
• Dimensões (L x A x P): 435 x 43 x 322 (mm)

• Peso: 4,3 kg
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Analógico: Som não convertido em números. O 
som analógico varia, enquanto o som digital tem 
valores numéricos específi cos. Essas tomadas 
enviam áudio por meio de dois canais, o esquerdo 
e o direito.

Proporção aspecto: A relação dos tamanhos 
vertical e horizontal de uma imagem exibida. A 
relação horizontal versus a relação vertical das 
TVs convencionais é 4:3 e a de widescreen é 16:9.

Tomadas AUDIO OUT: Tomadas vermelhas e 
brancas na parte de trás do sistema que enviam 
áudio para outro sistema (TV, estéreo, etc).

Capítulo: Seções de um fi lme ou programa 
musical em um DVD, menores do que os títulos. 
O título compõe-se de diversos capítulos. A cada 
capítulo atribui-se um número de capítulo, para 
permitir a localização do capítulo desejado.

Tomadas Component Video Out: Tomadas na 
parte de trás do sistema de DVD que enviam vídeo 
de alta qualidade para uma TV que tem tomadas 
Component Video In (R/G/B, Y/Pb/Pr, etc).

Digital: Som convertido em valores numéricos. O 
som digital está disponível quando é usada a 
tomada DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL. Essas 
tomadas enviam áudio por meio de diversos canais 
em vez de apenas dois, como no caso do som 
analógico.

Menu de discos: Exibição de uma tela preparada 
para permitir a seleção de imagens, sons, legendas, 
diversos ângulos, etc. gravados em um DVD.

DivX 3,11/4.x/5.x/6: O código DivX é uma 
tecnologia de compactação de vídeo com base em 
MPEG-4 de patente requerida, desenvolvida pela 
DivXNetworks Inc. É capaz de reduzir vídeos 
digitais o sufi ciente para possibilitar sua 
transferência pela Internet, sem perder sua alta 
qualidade visual.

Dolby Digital: Um sistema de som Surround 
desenvolvido pela Dolby Laboratories que contém 
até seis canais de áudio digital (frontal esquerdo e 
direito, surround esquerdo e direito, central e 
subwoofer).

DTS: Digital Theatre Systems. Este é um sistema 
de som surround, mas diferente do Dolby Digital. 
Os formatos foram desenvolvidos por empresas 
diferentes.

Tela Indexar Imagem: Uma tela que fornece 
uma visão geral de um DVD±RW ou DVD±R. Essa 
tela representa cada gravação.

JPEG: Formato de imagem digital estática muito 
utilizado. Sistema de compactação de dados de 
imagem estática proposto pelo Joint Photographic 
Expert Group, que apresenta pequena perda de 
qualidade de imagem apesar da elevada taxa de 
compactação.

MP3: Formato de arquivo com um sistema de 
compactação de dados de áudio. “MP3” é a 
abreviação de Motion Picture Experts Group 1 (ou 
MPEG-1) Audio Layer 3. Se o formato MP3 for 
usado, um CD-R ou CD-RW poderá conter cerca 
de 10 vezes mais dados do que um CD normal.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Conjunto 
de sistemas de compactação para áudio e vídeo 
digitais.

Multicanal: Os DVDs são formatados para que 
cada faixa de som constitua um campo de sonoro.
O conceito multicanais refere-se a uma estrutura 
de faixas de som com três ou mais canais.

PBC: Playback Control (Controle de 
reprodução). Refere-se ao sinal gravado em CDs 
de vídeo ou SVCDs para o controle da 
reprodução. Usando telas de menu gravadas em 
CDs de vídeo, ou SVCDs, que suportam PBC, 
você pode desfrutar de reprodução e pesquisas 
interativas.

PCM: Pulse Code Modulation (Modulação do 
código de pulso). Sistema de codifi cação de áudio 
digital.

Controle de pais: Limita a reprodução do disco 
de acordo com a idade dos usuários ou o nível de 
restrição vigente em cada país. A restrição varia de 
um disco para outro. Quando ativada, a 
reprodução será proibida se o nível do software 
for maior do que o nível defi nido pelo usuário.

Código de região: Sistema que só permite a 
reprodução de discos na região designada. Esta 
unidade só executa discos que tenham códigos de 
região compatíveis. Você pode encontrar o código 
de região de sua unidade no rótulo do produto. 
Alguns discos são compatíveis com mais de uma 
região (ou ALL – Todas as regiões).

S-Video: Produz uma imagem nítida, pois envia 
sinais separados para luminância e cor. Só é 
possível usar S-Video em TVs que tenham tomada 
S-Video In.

Surround: Sistema para a criação de campos 
sonoros tridimensionais cheios de realismo, graças 
à disposição de diversas caixas acústicas ao redor 
do ouvinte.

Título: A maior seção de um fi lme ou musical em 
DVD. A cada título atribui-se um número de título 
para permitir a localização do título desejado.

Tomada VIDEO OUT: Tomada amarela na 
parte de trás do sistema de DVD que envia o 
vídeo de imagem do DVD para a TV.

Glossário
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Os seguintes símbolos/mensagens poderão ser 

exibidos no visor do gravador:

 00:00

Visor/linha de texto multifuncional

– Título/número da faixa

– Tempo total/decorrido/restante do título/ 

 faixa

– Nome do disco/título

– Informações adicionais relativas ao disco

– Número do canal de TV ou origem do  

 vídeo

– Relógio (exibido no modo de espera).

– Título do programa de TV

 X TIMER

A gravação do timer foi programada ou está 

ativa.

 BLANK 

Não há gravações no disco

 BLOCKED (BLOQUEADO)

Não é possível abrir ou fechar a gaveta de 

disco devido a uma obstrução mecânica.

 CLOSING 

A bandeja de disco está sendo fechada.

 DISC (DISCO)

O menu de edição do disco está ativo.

 EMPTY 

Não há gravações no HDD.

 UPDATE (ATUALIZAR)

Aguarde até a mensagem desaparecer. Os 

dados estão sendo gravados no disco.

 MENU

O menu de confi guração do sistema, o menu 

do disco ou o menu de títulos é ativado.

 HDDMENU 

A tela do menu do disco rígido está ligada.

 NO DISC 

Nenhum disco foi inserido. Se um disco estiver 

inserido, é provável que não seja possível lê-lo.

Exibição de símbolos/mensagens no visor

 OPEN 

A bandeja de disco está aberta ou está sendo 

aberta.

 PRO SCAN

Acende quando o Progressive Scan está ativo.

 READING 

O disco está sendo reconhecido pelo 

gravador.

 PHILIPS

O gravador foi ligado.

 UNKNOWN (DESCONHECIDO)

Não é possível ler o disco.

 SCANXXX 

Aguarde até que esta mensagem desapareça. 

O gravador está ocupado processando uma 

operação. XXX indica o número de canais 

encontrados e é constantemente atualizado

 ¡_CHXXX

No modo time shift, em que XXX indica a 

origem de entrada de vídeo ou o número de 

canais de entrada do sintonizador.
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COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS
AFGHANISTAN PAL/SECAM B  5

ALBANIA PAL B PAL G  2
ALGERIA PAL B PAL G  5
ANGOLA PAL I  5

ARGENTINA PAL N PAL N  4
AUSTRALIA PAL B PAL H  4

AUSTRIA PAL B PAL G  2
AZORES PAL B

BAHAMAS NTSC M  4
BAHRAIN PAL B PAL G  2

BANGLADESH PAL B  5
BARBADOS NTSC M  4

BELGIUM PAL B PAL H  2
BERMUDA NTSC M
BOLIVIA NTSC M NTSC M  4

BOTSWANA PAL I  5
BRAZIL PAL M PAL M  4
BRUNEI PAL B PAL B

BULGARIA SECAM D SECAM K  2
BURKINA FASO SECAM K1  5

BURMA NTSC M
BURUNDI SECAM K1  5

CAMBODIA NTSC M  3
CAMEROON PAL B PAL G  5

CANADA NTSC M NTSC M  1
CANARY ISLANDS PAL B  2

CHAD SECAM K1  5
CHILE NTSC M NTSC M  4
CHINA PAL D  6

COLOMBIA NTSC M NTSC M  4
COSTA RICA NTSC M NTSC M  4

CROATIA PAL B PAL G  2
CUBA NTSC M NTSC M  4

CYPRUS PAL B PAL G
CZECH REPUBLIC PAL D PAL K  2

DAHOMEY SECAM K1
DENMARK PAL B PAL G  2
DJIBOUTI SECAM B SECAM G  5

DOMINICAN REP NTSC M NTSC M  4
ECUADOR NTSC M NTSC M  4

EGYPT SECAM B/PAL B SECAM G/PAL G  2
EL SALVADOR NTSC M NTSC M  4

EQUAT. GUINEA PAL B  5
ESTONIA PAL B (was SECAM) PAL D  5
ETHIOPIA PAL B PAL G  5

FIJI PAL B
FINLAND PAL B PAL G  2
FRANCE SECAM L SECAM L  2

FRENCH POLYNESIA SECAM K1
GABON SECAM K1  5  
GAMBIA PAL I  5

GERMANY PAL B PAL G  2
GHANA PAL B PAL G  5

GIBRALTAR PAL B PAL H  2
GREECE PAL B (was SECAM) PAL G  2

GREENLAND NTSC/PAL B  2
GUADELOUPE SECAM K1

GUAM NTSC M  1
GUATEMALA NTSC M NTSC M  4 

GUINEA PAL K  5
GUYANA (FRENCH) SECAM K1  4

HONDURAS NTSC M NTSC M  4
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COUNTRY VHF UHF DVD REGIONS
LIBYA SECAM B SECAM G  5

LITHUANIA PAL D (was SECAM) PAL K  5
LUXEMBOURG PAL B/SECAM L PAL G/SEC L  2
MADAGASCAR SECAM K1  5

MADEIRA PAL B
MALAGASY SECAM K1

MALAWI PAL B PAL G  5
MALAYSIA PAL B  3

MALI SECAM K1  5
MALTA PAL B PAL H  2

MARTINIQUE SECAM K1
MAURITANIA SECAM B  5
MAURITIUS SECAM B  5

MEXICO NTSC M NTSC M  4
MONACO SECAM L  2

MONGOLIA SECAM D  5
MOROCCO SECAM B  5

MOZAMBIQUE PAL B  5
NAMIBIA PAL I  5
NEPAL PAL B

NETHERLANDS PAL B PAL G  2
NETH. ANTILLES NTSC M NTSC M
NEW CALEDONIA SECAM K1

NEW GUINEA PAL B PAL G  4
NEW ZEALAND PAL B PAL G  4

NICARAGUA NTSC M NTSC M  4
NIGER SECAM K1  5

NIGERIA PAL B PAL G  5
NORWAY PAL B PAL G  2

OMAN PAL B PAL G  2
PAKISTAN PAL B  5
PANAMA NTSC M NTSC M  4

PARAGUAY PAL N PAL N  4
PERU NTSC M NTSC M  4

PHILIPPINES NTSC M NTSC M  3
POLAND PAL D PAL K  2

PORTUGAL PAL B PAL G( was SECAM D )  2
PUERTO RICO NTSC M NTSC M  1

QATAR PAL B  2
REUNION SECAM K1
RUMANIA PAL D PAL K  2
RUSSIA SECAM D SECAM K  5

RWANDA SECAM K1  5
SABAH/SAWARA PAL B

ST. KITTS NTSC M NTSC M
SAMOA (US) NTSC M  1

SAUDI ARABIA SECAM-B/PAL-B SECAM G  2
SENEGAL PAL  5

SEYCHELLES PAL B PAL G  5
SIERRA LEONE PAL B PAL G  5

SINGAPORE PAL B PAL G
SLOVAK REPUBLIC PAL PAL  2

SOMALIA PAL B PAL G  5
SOUTH AFRICA PAL I PAL I  2

SPAIN PAL B PAL G  2
SRI LANKA PAL B  5

SUDAN PAL B PAL G  5
SURINAM NTSC M NTSC M  4

SWAZILAND PAL B PAL G
SWEDEN PAL B PAL G  2

SWITZERLAND PAL B PAL G  2
SYRIA SECAM B  2

TV System Guide (continued)
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LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE BARRA S FRANCISCO 27-37562245 BELO HORIZONTE 31-32257262 PORTO TROMBETAS 93-35491606
28402453-82OLETSAC23442233-86LUSODORIEZURC 22353253-39MERATNAS66045223-13ETNOZIROHOLEB

44902443-13ETNOZIROHOLEB88222273-72ANITALOC24671223-86OCNARBOIR
91918143-13ETNOZIROHOLEB55341633-72IRAPARAUG61194223-86OCNARBOIR PARAÍBA

8212123-38EDNARGANIPMAC00775923-13ETNOZIROHOLEB84101733-72SERAHNIL
ALAGOAS S G 3722163-38ACNAREPSE00019443-13ETNOZIROHOLEB35117273-72AHLAPADLEIRBA

9511172-38ARIBARAUG37372012-13ETNOZIROHOLEB60833673-72SUETAMOAS7632225-28ACARIPARA
98696423-38AOSSEPOAOJ88022353-13MITEB33219823-72AHLEVALIV73271423-28OIECAM
44064423-38AOSSEPOAOJ60921253-73OHCAPSEDMOB99833223-72AIROTIV2543124-28SOIDNISODARIEMLAP
06401223-38AOSSEPOAOJ11522253-73OHCAPSEDMOB50311823-28SERAMLAPSODOAINU

GOÍAS CARANGOLA 32-37412017 NOVA FLORESTA 83-3741014
AMAPÁ 9742382-38EPAS39221453-53AISSAC2653423-26SILOPANA

1421363-38AENALOS83611373-13SAHNOGNOC1181656-46UCAC4395712-69APACAM
48773673-13ETEIAFALSNOC8782354-46SAVONSADLAC0801182-69ANATNAS
49921933-13MEGATNOC6872144-46OALATAC PARANÁ

AMAZONAS 5061745-64EREPMA16435933-13MEGATNOC6618136-16ASOMROF
ENOROC59091923-26AINAIOG53033363-29SUANAM L F 28712343-14ANINOTNA40811483-13ONAICIRBA

60352243-34ANARACUPA90031273-83OLEVRUC80929223-26AINAIOG66333663-29SUANAM
3273572-34SAGNOPARA35321223-73SILOPONIVID27225943-49ABUTAIOG25242323-29SUANAM
1815825-44DNAIRBUAETAHCSISSA77141233-73AGIMROF0481115-26SAMUHNI

BAHIA 1171245-34SETNARIEDNAB97253243-43LATURF4811154-26IREMAPI
ALAGOINHAS 75-4211128 ITAPURANGA 62-3551484 GOV. VALADARES 33-32716650 CAMPO MOURAO 44-35238970

50045223-54LEVACSAC19831553-53EPUXAUG73801343-46ARAIBMUTI29571163-77SARIERRAB
2482926-44ETRONAIC42141553-53EPUXAUG6081373-26ARASSUJ5334184-77APALADSUSEJMOB
46743333-14ABITIRUC23322283-13AGNITAPI9158226-16AINAIZUL1832144-77ODAMURB
19784623-14ABITIRUC81261383-13ARIBATI9528166-46SORIENIM38114543-77ETITEAC
19343523-14ABITIRUC51311263-53ABUJATI3311164-46OIRODSERIP88281263-17IRACAMAC
92033253-54UCAUGIODZOF62311433-73ACIRECEPATI0231793-26AMLAIR76728723-57SATNADORECIC

TI37101263-46EDREVOIR9382126-57SAMLASADZURC APECERICA 37-33411326 FOZ DO IGUACU 45-35234115
03233253-64OARTLEBOCSICNARF86421423-73ANUATI5051505-26EDADNIRT4541724-57ADANALPSE
52353263-24AVAUPARAUG13128623-43ABATUIUTI5821753-26UCAURU1815182-37SILOPANUE

2611645-34ITIABI90921583-13EDAVELNOMOAOJ28823223-57ANATNASEDARIEF
FEIRA DE SANTANA 75-2213427 MARANHÃ O 3681852-34AROPIBI21112583-13EDAVELNOMOAOJ

73312243-24ITARI72311653-83ORIEHNIPOAOJ98818353-99AIDNALIACA46614523-37UDNAG
01422263-14APAL48524803-23AROFEDZIUJ49721263-99LABACAB5995132-37SUEHLI

3502524-44ADNAOL41515123-23AROFEDZIUJ3110145-99SASLAB20201463-47ECERI
GAL5331137-89ANILORAC85321523-57ABAREBATI 20014233-34ANIRDNOL39431623-73ATARPADAO

5331332-44IRAUGADNAM88191283-53SARVAL77321253-99SAIXAC77773163-37ANUBATI
02646223-44AGNIRAM53741333-33UCAUHNAM4631174-89AHNIDAPAHC3003162-77AGNITEPATI
08524623-54ARIENAIDEM28022483-43OLEMRACETNOM77211663-99ODOC32311263-47ANIBOCAJ

6003252-24ARIEMLAP88811953-53SANIMEDOTNASETNOM24921663-99ODOC14145253-37EIUQEJ
40852243-14AUGANARAP52981223-83SORALCSETNOM15313743-89OTENOHLEOC65461163-47ORIEZAUJ
68724223-64OCNARBOTAP43342273-23EAIRUM96944253-99ZIRTAREPMI20011163-47ORIEZAUJ
09562223-24ASSORGATNOP9142175-53OHNIBMAZUM24132463-99SARIERDEP1204873-17SATIERFEDORUAL
15205463-74ORGENOIR56121263-33EUQUNAN51813663-99ARTUDETNEDISERP8091424-57ABITIRUM

7491652-34AIDNALOR62021453-13AMILAVON35573563-89SENIATNAS94311823-57OSNOFAOLUAP
22522823-14SIAHNIPSODJS44441333-73ARIEVILO1851422-89RAMABIREDESOJOAS0981134-77SEOCOP

9241565-54UCAUGIODLEUGIMS96361323-73SANIMEDARAP63232323-89SIULOAS3581672-57LABMOPODARIEBIR
7411742-44EFATNAS57912323-73SANIMEDARAP67251323-89SIULOAS95637423-17RODAVLAS
5031435-64ETSEO'DEGROJOAS05211763-83UTACARAP0005762-17RODAVLAS

07027023-17RODAVLAS MATO GROSSO 90814353-34ANITALPOINOTNAOTS24341253-53SOSSAP
44062723-24ABROBOCAMELET88522283-43SANIMEDSOTAP06421253-66ATSEROLFATLA33265333-17RODAVLAS
17422523-54ODELOT13511383-43OINICORTAP6271184-66AIAUGARAOTLA17131423-57ORAMAOTNAS
33213263-44AMARAUMU23261723-73IUGNATIP4931104-66SAGRAGODARRAB3413145-47MIFNOBODROHNES

23641733-73IHMUIP12403263-56ABAIUC49711623-57AHNIRRES
STO ANTONIO JESUS 75-36314470 LUCAS DO RIO VERDE 65-5491333 POCOS DE CALDAS 35-37121866 PERNAMBUCO
TEIXEIRA DE FREITAS 73-30111600 PONTES E LACERDA 65-2662326 POCOS DE CALDAS 35-37224448 BELO JARDIM 81-37261918

P2861894-66ETSELODAREVAMIRP0173146-57ACNELAV ONTE NOVA 31-38172486 CABO STO AGOSTINHO 81-35211823
VITORIA DA CONQUISTA 77-34241183 RONDONOPOLIS 66-4233888 POUSO ALEGRE 35-34212120 CAMARAGIBE 81-34581246

53202273-18URAURAC49031353-53OSIARAPOAITSABESS2954135-66PONIS
CEARÁ 4721778-18ATSEROLF45021353-53OSIARAPOAITSABESS1341623-56ARRESADARAGNAT
BREJO SANTO 88-5310133 VARZEA GRANDE 65-6826502 SANTOS DUMONT 32-32516369 GARANHUNS 87-37611090

58001673-78SNUHNARAG60381733-23IERLEDOAOJOAS9100196-88SUETARC
1052125-88OTARC MATO GROSSO DO SUL 24113343-18ATSILUAP85211823-73ETNOMOINOTNAOTS

99331323-18EFICER13852253-33INOTOOLIFOET3451184-76IABMAMA60557823-58AZELATROF
11126212-18EFICER82728483-13OETOMIT40824233-76EDNARGOPMAC55588004-58AZELATROF
24065643-18EFICER62632353-23ABU0451383-76EDNARGOPMAC32213563-88ANIPAIBI
09092643-18EFICER02523333-43ABAREBU8983123-76EDNARGOPMAC21501853-88UTAUGI

U7117124-76SODARUOD0302136-88ACOPIPATI 90361783-78ORIEUGLAS63632123-43AIDNALREB
U4421244-76AMEHNIVI76621153-88ETRONODORIEZAUJ BERLANDIA 34-32360764 SERRA TALHADA 87-38311401

98872223-53AHNIGRAV6842164-76IARIVAN8391324-88ETRONODORIEOMIL
84511373-83AMLAPADAEZRAV1583144-76ANIDARDNAAVON1721485-88SORO PIAUÍ

67312523-68ROIAMOPMAC02413183-43ETNAZAV3134134-76AROPATNOP50601163-88LARBOS
4511225-98ONAIROLF00081983-13ASOCIV0597254-76ETNAHLIRBOIR63331763-88AUGNAIT
6601264-98SARIEO7002125-76SAOGALSERT3321436-88ARAJABU

PARÁ 7782223-68ABIANRAP
SIAREGSANIMLAREDEFOTIRTSID 4441224-98SOCIP27221573-19ABUTETEABA

53155143-98SOCIP00409623-19MELEB40172923-53SANEFLA89896223-16AILISARB
53531223-68ANISERET09012423-19MELEB4321127-33ARANEMLA66661033-16AILISARB
52803223-68ANISERET00112643-19AMENAPAC07921373-53SADARDNA0484655-16AMAG
81641223-68ANISERET25051273-19LAHNATSAC23111663-43AXARA

ESPÍRITO SANTO 5451815-39ABUTIATI96819663-43AXARA
1981123-49ABARAM55431533-73SOCRA94362553-82ERGELA RIO DE JANEIRO

61221383-22ANAOPABATISUSEJB6112745-39SODIBO37411343-73IUBMAB15216523-72ZURCARA
06061672-12OXORDROFLEB87701103-19SANIMOGARAP38201333-23ANECABRAB24112373-72UDNAUGOXIAB
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