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Registe este produto e obtenha assistência em:

Desfrutar

Iniciar a gravação
A Grave a partir do TV ou de um
dispositivo externo

DVDR3600

www.philips.com/welcome
Iniciar a reprodução
A Reproduzir a partir do disco

Manual de Início Rápido

A Prima ç para abrir o tabuleiro do disco.

A Insira um DVD gravável na gaveta do disco.

Introduza um disco e feche o tabuleiro do disco.

B Prima DISC MENU.

Tipos de discos para gravação
DVD+R DL

C Utilize as teclas W XST para seleccionar o título/
ficheiro que pretende reproduzir e prima u para
iniciar.

z Para gravar um programa de televisão,
Prima 0 - 9 para seleccionar o canal predefinido a
gravar.
Nota : Se tiver usado a Opção B em ‘Ligação
Básica’, prima SOURCE repetidamente para
seleccionar ‘EXT2’. Utilize o telecomando da sua caixa
de cabo para seleccionar o programa de televisão a
gravar.

z Para gravar de um dispositivo ligado,
prima SOURCE repetidamente para seleccionar a
fonte de vídeo a gravar (DV, EXT2 ou EXT3).

B

Reproduzir a partir de um dispositivo
USB

A Introduza o dispositivo USB na porta USB.

1
2
3

B Prima USB para apresentar a lista de conteúdos.
C Seleccione o tipo de conteúdo e prima X direita.
D Seleccione um ficheiro de dados (MP3, WMA, DivX e
JPEG) e prima u para começar a reprodução.

Nota Prima repetidamente REC MODE para
seleccionar o modo de gravação pretendido.
Gravar
Qualidade

Horas de gravação que podem ser
realizadas num DVD gravável vazio

Ligar
Configurar
Desfrutar

DVD+R
Double Layer

HQ (high quality)
SP (standard play)
SPP (standard play plus)
LP (long play)
EP (extended play)
SLP (super long play)

1
2
2.5
3
4
6

1 hr 55 mins
3 hrs 40 mins
4 hrs 35 mins
5 hrs 30 mins
7 hrs 20 mins
12 hrs

O que está na caixa?
DIGITAL
CONNECTIONS

B Prima â para iniciar a gravação. Prima novamente
â para acrescentar tempo de gravação em 30

minutos.

Leitor/gravador de DVD

C Para terminar a gravação, prima Ç. ‘UPDATE’ é
apresentado no gravador.
D Para reproduzir a gravação, prima DISC, seleccione
o título e prima u .

Manual do
Utilizador

Precisa de ajuda?

Cabo de antena RF

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o gravador Philips.

Telecomando e 2
pilhas
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Ligar

Configurar

Ligação Básica

A

Antes de ligar

A Prima 2 no gravador.

Seleccione uma das ligações básicas (A ou B), de acordo com o tipo de dispositivos de ligação que possui.

A Localizar o canal de visualização

B Seleccione o seu país de residência.

País

B Ligue o televisor e outros dispositivos ligados (por

Seleccione o seu país.

Áustria
Bélgica
Checo
Dinamarca
Finlândia

exemplo, caixa de cabo, receptor de satélite). Aparece
o menu de instalação.

França
Alemanha
Grécia

Idioma do menu
Seleccione o idioma
do menu

OUT
VIDEO
CVBS

EXT 2
AUX - I/O

Televisor (vista posterior)

O
VIDEO
CVBS

NNA-IN

EXT 2
AUX - I/O

Televisor (vista posterior)

S-VIDEO

EXT 1 TO TV - I/O

HDMI OUT

EXT 1 TO TV - I/O

S-VIDEO

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands

SCART IN

A partir de uma
tomada de parede
de uma antena aérea
ou caixa de cabo

OK

SCART IN

C

C No caso de não ver o menu de definições do gravador,

B

D
3139 241 27561

VIDEO
CVBS

ANTENNA-IN

OUTPUT
AUDIO
L

EXT 3
VIDEO IN
AUDIO IN
CVBS
L

EXT 2
AUX - I/O

A

C

D

MAINS

HDMI OUT

TV-OUT

EXT 1 TO TV - I/O

S-VIDEO

R

COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

R

3139 241 27561
VIDEO
CVBS

ANTENNA-IN

OUTPUT
AUDIO
L

EXT 3
VIDEO IN
AUDIO IN
CVBS
L

EXT 2
AUX - I/O

MAINS

HDMI OUT

TV-OUT

EXT 1 TO TV - I/O

S-VIDEO

R

COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

R

B

Gravador Philips
(painel traseiro)

Caixa de cabo
(vista posterior)

Seguinte

A partir de uma tomada
de parede de uma antena
aérea ou caixa de cabo

A

prima repetidamente o botão de canal para baixo no
telecomando do televisor (ou o botão AV, SELECT, °)
até ver o menu. Este é o canal de visualização correcto
do gravador.

Utilize esta ligação se ligar o cabo da antena directamente
a partir da tomada de parede da antena ou a partir de
uma caixa de cabo.

B

Iniciar a configuração básica

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

A Desligue o cabo da antena ligado ao televisor e ligueo na entrada ANTENNA-IN

no gravador.

B Ligue o cabo de antena RF (incluído) da saída
TV-OUT
televisor.

no gravador à entrada Antenna In no

C Ligue um cabo Scart (não incluído) da tomada
EXT1 TO TV-I/O no gravador à entrada Scart do
televisor.

D Ligue o cabo de alimentação do gravador a uma

Opção B

Utilize esta ligação se o cabo da antena estiver ligado a
uma caixa de cabo com saída Scart.

EXT2 AUX-I/O deste gravador à tomada de saída
Scart na caixa de cabo.

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

Seguinte

C Defina a data.
Utilize o teclado alfanumérico 0-9 ou as teclas
STWX para introduzir a data correcta. Prima OK
para confirmar.
D Acertar as horas.
Utilize o teclado alfanumérico 0-9 ou as teclas
STWX para introduzir a data correcta. Prima OK
para confirmar.

F Começa a procura automática de canais.
Nota Se usou a opção B indicada em “Ligações
básicas”, prima OK para ignorar a pesquisa de canais e
avançar para o próximo passo. Não serão
memorizados canais.

G Todos os canais de televisão disponíveis são
memorizados.

Instal. concluída.

EXT1 TO TV-I/O no gravador à entrada Scart do
televisor.

C Ligue outro cabo Scart (não incluído) da tomada

OK

Idioma do menu
Seleccione o idioma
do menu

B Ligue um cabo Scart (não incluído) da tomada

tomada de CA.

Nota

A Seleccione o idioma do menu do gravador.

A Mantenha a ligação de antena existente da caixa de
cabo para o televisor.

Anterior

E Seleccione o modo eco.

Nota Prima os botões S T para percorrer as
opções. Prima direita X para seleccionar um item. Para
confirmar a sua selecção, prima OK.

Opção A

BACK

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands

Desfrute do seu gravador.

BACK
OK

Anterior

OK

Sair

Seguinte

H Prima OK para sair.

O gravador está agora pronto a ser
utilizado.

Consulte o respectivo manual do utilizador para outras ligações possíveis (por exemplo, Vídeo composto,
Vídeo componente, S-VIDEO).
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