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Grabador/Reproductor de DVD

Desfrutar

Iniciar a gravação
A Gravar a partir do televisor ou de
um dispositivo externo

Iniciar a reprodução
A Reproduzir a partir do disco

DVDR5500

Manual de início rápido

A Prima OPEN/CLOSE ç para abrir o tabuleiro do

A Introduza um DVD gravável no tabuleiro do disco.

disco, introduza um disco e feche o tabuleiro do disco.
DVD Recorder

Tipos de discos para gravação
DVD+R DL

B Prima LIVE TV ou CAM para seleccionar a fonte a
partir da qual pretende gravar.

z Para gravar um programa de televisão, utilize
as teclas P+/- para percorrer os canais ou prima
0 - 9 para seleccionar o canal que pretende gravar.

C Prima REC â para começar a gravar e prima
novamente REC â para gravar automaticamente
30 minutos. Por cada vez que premir o botão, o
tempo de gravação aumenta 30 minutos.

D Para terminar a gravação, prima STOP Ç .
Aparece no gravador ‘ ‘UPDATING MENU’.

Tabuleiro De Discos
Sintoniza.
USB
Defin.

B Prima HOME e seleccione { Tabuleiro do disco }.
C Prima OK para confirmar.
D Utilize as teclas
para seleccionar o título/

B

Reprodução a partir de um dispositivo
USB.

A Introduza o dispositivo USB na porta USB.
B Prima USB para apresentar a lista de conteúdos.

E Para reproduzir a gravação, prima DISC, seleccione
o título e prima u .

1
2
3

ficheiro que pretende reproduzir e prima u para
iniciar a reprodução.

Ligar
Configuração
Desfrutar

Raiz
Vídeo

Título 01

Música

Título 02

Foto

Título 03

O que está na caixa?

Título 04
Título 05
Título 06

C Seleccione o tipo de conteúdo e prima direita.
D Seleccione um ficheiro de dados (MP3, WMA, DivX e
JPEG) e prima u para começar a reprodução.
Gravador/Leitor de DVD

Seleccione um modo de gravação
A selecção de um modo de gravação adequado é importante, uma vez que determina a qualidade de imagem e o tempo de gravação.

A Antes de gravar, prima HOME no telecomando.

B
C
D
E

Modo de gravação

Telecomando e
2 pilhas

Horas de gravação que podem ser
memorizadas num DVD gravável vazio

Seleccione { Defin. } no menu e prima OK.
Passe para { Gravação } e prima

direita.

Passe para { Modo gravar } e prima

direita.

Seleccione um modo de gravação e prima OK para confirmar.

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

1
2
2.5
3
4
6
8

1 hr 55 mins
3 hrs 40 mins
4 hrs 35 mins
5 hrs 30 mins
7 hrs 20 mins
11 hrs 5 mins
14 hrs 45 mins

Cabo de antena RF
(ligação entre o gravador
e o televisor)

Manual do Utilizador
Consulte o manual do utilizador incluído com o Gravador Philips.

On-line
Visite www.philips.com/welcome.

Manual do
utilizador

Cabo Scart

Cabo HDMI

2007 © Koninklijke Philips N.V.
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Ligar

Configuração

Antes de ligar

A

Seleccione a ligação mais adequada (A ou B) com base na disposição em sua cada. Consulte o respectivo Manual do Utilizador
para outras ligações possíveis.

A Ligue o televisor. Aparece o menu de instalação.

Localizar o canal de visualização

Menu Language
English

C Seleccione a forma de televisão adequada.
Prima o botão OK para confirmar.

Seleccione o formato TV em
que quer ver os filmes em
ecrã completo no TV.

Forma TV
4:3 Letterbox
4:3 Panscan
Panorâmico 16:9

Français
Deutsch
Nederlands

A

B

Ligar o gravador e o televisor
apenas à antena

Ligar o gravador, o televisor e o
receptor de satélite/caixa de cabo

Italiano
Español

D Começa a procura automática de canais.
B No caso de não ver o menu de definições do

Para a
antena ou
set-top box

Televisor
(painel traseiro)

Televisor
(painel traseiro)

Para a
corrente
CA
Gravador Philips
(painel traseiro)

Para a
corrente
CA
Gravador Philips
(painel traseiro)

3139 241 25451
ANTENNA
TO TV

PR

EXT 2

IN

TO VCR/SAT

EXT 1

TO TV

VIDEO
(CVBS)

L

S-VIDEO
(Y/C)

R

ANTENNA
TO TV

PR

EXT 2

IN

TO VCR/SAT

EXT 1

TO TV

VIDEO
(CVBS)

VIDEO OUT

VIDEO OUT

AUDIO OUT

COAXIAL

Para a
corrente
CA

B Ligue o cabo da antena à tomada de entrada
no gravador.

C Utilize o cabo de antena RF fornecido para ligar a
tomada ANTENNA TO-TV
do gravador à
tomada de entrada Antenna In no televisor.

D Utilize o cabo SCART para ligar a tomada EXT1
TO TV-I/O no gravador à respectiva tomada de
entrada SCART no televisor.
Nota Se tem um televisor com varrimento
progressivo, ligue o cabo HDMI incluído do gravador
ao televisor HDMI. Consulte o capítulo “Passo 1:
Ligações básicas do gravador – Ligar o cabo de vídeo”
no respectivo manual do utilizador.

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

TO VCR

Receptor de satélite/
caixa de cabo (atrás)

ligado ao seu televisor.

Iniciar a instalação inicial

Definição hora necessária
p/efectuar gravações.
Formato hora 24h (hh:mm)

Hora
00 : 00

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

MAINS

MAINS

COMPONENT

(DIGITAL OUT) VIDEO OUT

A Desligue o cabo da antena que está actualmente

B

Utilize o teclado alfanumérico 0-9 ou as teclas
para introduzir a hora correcta. Prima OK
para confirmar e continuar.

COMPONENT

R

AUDIO OUT

TO TV

ANTENNA-IN

COAXIAL

(DIGITAL OUT) VIDEO OUT

L

PB

S-VIDEO
(Y/C)
HDMI OUT

HDMI OUT

Y

Nota Para aceder às funções de cor apresentadas na
parte inferior do menu, prima os respectivos botões
de cor no telecomando.

E Acerte a hora.

Y

PB

3139 241 25451

gravador, prima repetidamente o botão 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.

Uma vez concluída, é apresentado no ecrã o número
total de canais guardados. Prima OK para continuar.

Nota Utilize as teclas para cima
e para baixo
para alternar entre as opções. Para confirmar a
definição, prima OK no telecomando. Para regressar
ao ecrã anterior, prima o botão Vermelho.

A Seleccione o idioma do menu que deseja ver no

F Acerte a data.
Utilize o teclado alfanumérico 0-9 ou as teclas
para introduzir a data correcta. Prima OK
para confirmar e continuar.

ecrã. Prima OK para confirmar.

G A instalação está concluída.

Antena parabólica/tomada
eléctrica de televisão por cabo

Menu Language
English

Instalação completa

Français
Deutsch
Nederlands

A Siga os passos 3-5 da ligação A antes de passar para

Italiano

o passo 2 abaixo.

Español

B Utilize um cabo de antena para ligar a tomada
Antenna Output (RF OUT) na caixa de cabo à
tomada ANTENNA-IN
no gravador. (opcional)
Nota A ligação da antena pode ser diferente,
dependendo do receptor de satélite/caixa de cabo.
Consulte o respectivo manual do utilizador para
verificar a ligação correcta da antena.

C Utilize outro cabo SCART (não incluído) para ligar a
tomada EXT2 TO VCR/SAT do gravador à
tomada de saída SCART OUT (TO TV) na caixa de
cabo/receptor de satélite.

Concluiu com êxito a instalação do gravador.
Sistema pronto para utilização.

Prima OK para sair do menu.

B Seleccione o seu país de residência.
Prima OK para confirmar.

O gravador está agora pronto a ser utilizado.

Selecção País
Selecção país é
importante p/procura
de canais de TV.

F France
D Germany
A Austria
I Italy
NL Nederlands
B Belgium
E Spainr
L Luxemborg

Para mais diagramas de ligação, consulte o
respectivo Manual do Utilizador.
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