
1 Ligar
Começar pela ‘Ligação básica’.

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

Se tiver uma set-top box, siga as instruções para ‘Ligação com set-top box’.

Ligação básica

A Antes de ligar
Desligue o cabo da antena que está actualmente ligado ao seu 

televisor.

Se possuir apenas uma antena de ar livre, siga a ligação 

‘B1’. 

Se possuir uma antena de ar livre e uma antena terrestre digital, 

siga a ligação ‘B2’.

 Ligar

A Desligue o cabo da antena do televisor e ligue-o à ficha 
ANTENNA  deste gravador.

B Utilize o cabo coaxial RF fornecido para ligar a ficha do TV 
 deste gravador à entrada Antenna In do televisor.

C Utilize o cabo de interligação do Sintonizador fornecido 

para ligar as duas fichas ‘A’ deste gravador.

D Utilize o cabo scart fornecido para ligar a ficha scart EXT1 

TO TV-I/O deste gravador à entrada SCART IN do 

televisor.

E Ligue o cabo de alimentação do gravador a uma tomada 

CA.

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

B Ligue o cabo da antena DVB-T à ficha ANTENNA  

deste gravador.

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

TV   deste gravador à entrada Antenna In do televisor.

D Utilize o cabo scart fornecido para ligar a ficha scart EXT1 

TO TV-I/O deste gravador à entrada SCART IN do 

televisor.

E Ligue o cabo de alimentação do gravador a uma tomada 

CA.

2 Confi guração

A Localizar o canal de visualização

A Prima STANDBY-ON no gravador. O gravador 

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

B Ligue o televisor. 

Deve visualizar o menu { EASY SETUP } (Configuração 

fácil).

Nota Se o seu videogravador estiver ligado a este gravador, 

certifi que-se de que está desligado ou em standby antes de 

avançar.

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

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 correcto do gravador.

B Iniciar a confi guração básica
Utilize o telecomando do gravador e siga as instruções do ecrã 

para completar a instalação

A Seleccione o idioma do menu, o seu país e o formato da 

imagem.

Nota:  seleccione { Done } (Concluído) no menu e prima  

para avançar para o ecrã seguinte.

B Active a procura automática de canais.

C Verifique a data e a hora e prima .

D Para continuar com a instalação do GUIDE Plus+, 

seleccione { Continue } (Continuar) e prima .  

Caso contrário, seleccione { Do not install now } (Não 

instalar agora) e prima  .  Aguarde até o gravador 

terminar de iniciar o sistema, depois, prima novamente  

.

C Instale o sistema GUIDE Plus+

A Siga as instruções que aparecem no ecrã para seleccionar 

o seu idioma, país e introduzir o código postal da sua área.

Nota:  se não introduzir nenhum código postal, ou o código 

postal errado, não obtém informações do serviço GUIDE 

Plus+ (EPG).

A Siga os passos 1 a 5 da ‘Ligação básica’ para ligar este 

gravador antes de avançar para o passo 2 seguinte. A 

ilustração anterior apresenta a ligação sem a antena 

terrestre digital.

B Utilize outro cabo scart (não fornecido) para ligar a ficha 

scart EXT2 AUX-I/O deste gravador à saída SCART OUT 

do videogravador.

C Ligue o cabo de alimentação do videogravador a uma 

tomada CA.

Nota:  nesta confi guração, o videogravador não pode gravar 

programas de televisão.

Ligação com set-top box
O seu novo Gravador Philips disponibiliza um transmissor G-

LINK que lhe permite controlar o sintonizador da set-top box 

(receptor de satélite, caixa de televisão por cabo) através do 

sistema GUIDE Plus+. Pode gravar os programas de televisão 

recebidos através da set-top box.

Ligar

A Siga os passos 1 a 5 da ‘Ligação básica’ para ligar este 

gravador antes de avançar para o passo 2 seguinte. 

A ilustração anterior apresenta a ligação sem a antena 

terrestre digital.

B Ligue o cabo G-LINK fornecido à ficha G-LINK deste 

gravador.

C Coloque o transmissor G-LINK à frente da sua set-top 

box de forma a poder adquirir o sinal transmitido.

D Ligue o cabo de alimentação da set-top box a um cabo de 

alimentação CA.

B1
 Ligação (com antena terrestre digital)B2

Ligação com videogravador ou 
dispositivo semelhante

A Antes de ligar
O seu novo Gravador Philips substitui o videogravador em 

todas as suas necessidades de gravação. Primeiro, desligue 

todas ligações do videogravador.

B Ligar

A partir de uma antena 
aérea ou caixa de cabo

Televisor (painel traseiro)

Gravador Philips 
(painel traseiro)

Televisor (painel traseiro)

A partir de uma antena 
aérea ou caixa de cabo

Gravador Philips 
(painel traseiro)

A partir da 
antena 
terrestre 
digital

Nota:  consulte o respectivo manual do utilizador para outras ligações possíveis (p. ex., S-Video, Vídeo Componente).

Set-top box

Para a fonte

Televisor (painel traseiro)

transmissor G-LINK

Posicionamento do 
transmissor G-LINK

Set-Top Box 
(painel traseiro)

D Instale a set-top box
Se não tiver uma set-top box, salte ‘D’ e avance para ‘E’.

A Prima  para baixo para seleccionar ‘Receptor Externo 

1’ e prima .

B Prima novamente  para continuar.

C Seleccione o tipo de recepção, fornecedor de serviço e 

nome da marca da set-top box ligada.

Nota:   prima  para ir para o ecrã seguinte. Seleccione 

{ None } (Nenhum) se nenhuma das entradas for aplicável.

D Seleccione a ficha do gravador através da qual está ligada a 

sua set-top (p. ex., ‘EXT2’ para a ficha EXT2 AUX-I/O) e 

prima .

E Ligue a sua set-top box e seleccione o número do canal 

02 na set-top box.

F Leia as instruções que aparecem no televisor e prima .

Setup External Receiver 1

Has the External Receiver 1 changed to 
Programme Number 101?

G Se a set-top box tiver mudado para o mesmo número de 

programa que aparece no televisor, seleccione { YES } 

(Sim) no menu e prima .

Note  caso contrário, seleccione { No } (Não) e prima  

para experimentar um código diferente.

H A sua set-top box está agora instalada. Prima o botão 

verde  para sair.

Nota:  para mudar manualmente o canal anfi trião do sistema 

GUIDE Plus+, avance para 

{ Host Channel Setup } (Confi guração do canal anfi trião).

E Carregue os dados de listagem da 

televisão
A Prima GUIDE  para sair do sistema GUIDE Plus+. 

Deixe o gravador no modo ‘standby’ e ligue (‘on’) a set-

top box durante a noite para recolher os dados de 

listagem da televisão, o que pode demorar até 24 horas.

Nota:  se sintonizar o Canal Anfi trião antes de entrar no 

modo ‘standby’, este gravador começa imediatamente a 

transferir dados de listagens de televisão.

B Verifique o ecrã { Editor } no dia seguinte para se 

certificar de que os números de fonte e programa 

correspondem em todos os canais.

Televisor (painel traseiro)

Videogravador ou
dispositivo semelhante 
(atrás)

Gravador Philips 
(painel traseiro)

A partir de uma antena 
aérea ou caixa de cabo



3 Desfrutar

Acerca da memória Time Shift 
Buffer (TSB) 

Depois de ligar o gravador, o programa de televisão 

seleccionado será guardado na memória temporária do disco 

rígido, chamada ‘TSB’ (Time Shift Buffer). A ‘TSB’ pode guardar 

temporariamente até 6 horas de programas.

Prima INFO  uma vez para apresentar a barra de vídeo 

Time Shift (Mudança hora).

23:1321:00

Os conteúdos na barra de vídeo Time Shift (Mudança hora) 

serão apagados quando premir STANDBY ON (2). 

Nota Surgirá uma mensagem de confi rmação ao apagar a 

barra de vídeo Time Shift (Mudança hora) se premir o botão 

CAM no telecomando ou se aceder à opção 

{ Setup } (Confi guração) ou { Record mode } (Modo de 

gravação) no menu de confi guração.

Ver televisão – Pausa na 
televisão em directo 
O seu Gravador Philips permite-lhe controlar o programa de 

televisão, pode fazer uma pausa tal como se estivesse a 

controlar a transmissão em directo.

A Ligue o gravador e prima TUNER para alternar entre o 

sintonizador analógico e digital, depois prima 

CHANNEL +/- para seleccionar um programa de 

televisão.

B Prima PAUSE   para o suspender.

C Prima PLAY  para continuar.

D Prima TUNER para regressar à transmissão televisiva em 

directo.

Barra de informação de texto 
da ajuda

A barra de texto da ajuda na parte inferior do ecrã faculta 

informações sobre:

 teclas do telecomando que podem ser utilizadas no 

estado actual.

 informações breves sobre o item seleccionado.

Precisa de ajuda?
Sistema GUIDE Plus+
Visite www.europe.guideplus.com

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

On-line
Visite www.philips.com/support

Gravar no disco rígido 

A Conteúdo no armazenamento 

temporário da unidade de disco 

rígido

A Prima INFO  para ver o que está temporariamente 

guardado no armazenamento do disco rígido.

B Prima  para cima ou  para baixo para escolher o 

título que pretende gravar.

C Prima  para pesquisar a cena em que deseja começar 

a gravar e depois prima o botão vermelho . 

Nota: Premindo novamente o botão vermelho  cancela 
a gravação.

D Prima STOP  para terminar a gravação.

Nota:  O título fi cará marcado a vermelho e a gravação 

apenas entra em efeito quando desligar o gravador.

B Actual programa de televisão

A Prima REC  para iniciar a gravação. Pode gravar até 

6 horas.

Nota:  para defi nir a hora da gravação, prima repetidamente 

 para alargar o tempo de gravação em incrementos de 30 

minutos, até 6 horas. Se o sistema GUIDE Plus+ estiver 

disponível, ‘Record 1 program’ (Gravar 1 programa) aparece e 

o programa actual será gravado.

B Para parar a gravação antes do final programado, prima 

STOP .

Iniciar a reprodução 

A A partir do disco rígido

A Prima HDD-BROWSER , depois prima  até ver os 

menus { TITLES } (Títulos) e { INFO } (Informação).

B Prima  para cima ou  para baixo para seleccionar 

um título.

C Prima PLAY  para começar a reprodução.

B A partir de um disco

A Mantenha premido STOP  até a gaveta do disco 

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

B Prima HDD-BROWSER  para ir para o menu do 

disco. Seleccione { Disc Tray } (Gaveta do disco) e prima  
 até ver o menu { TITLES } (Títulos), { TRACKS } 

(Faixas) ou { PHOTO ROLLS } (Rolos de fotos), consoante 

o tipo de disco.

C Prima  para cima ou  para baixo para seleccionar 

um título.

D Prima PLAY  para começar a reprodução.

Utilizar o sistema GUIDE Plus+
Certifi que-se de que os dados de listagem da televisão são 

completamente transferidos.

Gravar programas de televisão
A Prima GUIDE .

B Prima  para baixo para seleccionar um canal de 

televisão.

Nota:  prima o botão amarelo  para ver uma visão geral 

de todos os canais disponíveis e escolher entre eles.

C Prima  ou  para seleccionar um programa de televisão.

Nota:  prima  para ir directamente para as listagens de 

televisão do dia anterior ou do dia seguinte.

D Prima o botão vermelho  para definir o programa 

realçado para gravação.

Nota:  pode guardar até 25 programas para gravação.
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