Ligar

1

Configurar

2

Ligações básicas

A

Antes de ligar

Localizar o canal de visualização

A Prima 2 no gravador.
B Ligue o televisor. É apresentada a configuração básica

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

3
F Concluiu a configuração básica. Para prosseguir a
instalação do GUIDE Plus+, prima o botão verde.
z

Caso contrário, seleccione [ Salta config ] e prima o botão
verde para a ignorar.

do ecrã.
Idioma do menu

A

Ligar o gravador e o televisor
apenas à antena

Televisor (vista posterior)

B

Ligar o gravador e o televisor

a caixa de cabo ou receptor de satélite e cabo
G-LINK

C

Ligar o gravador ao televisor

Seleccione idioma menu.

com videogravador

Televisor (vista posterior)

Televisor (vista posterior)

GUIDE Plus+ Config.
Para instalar o guia de
programas interactivo,
recomenda-se continuar a
configuração do GUIDE Plus+.

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands

Anterior

Seguinte

Antena

C
B

Iniciar config
Salta config

SCART IN

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

C

A

D
Gravador Philips
(vista
posterior)

Antena

Gravador Philips
(vista posterior)

C

Gravador
Philips
(vista
posterior)

D
A

C

B

Instalar o sistema GUIDE Plus+

Caixa de cabo
(vista posterior)
TO VCR

Videogravador
(vista posterior)

B

TO TV

‘Setup’ allows you to define your language, country
and postal code and external receiver(s) details.

Iniciar a configuração básica

Utilize o telecomando do gravador e siga as instruções
no ecrã para concluir a instalação.

A Seleccione o idioma de menus pretendido e o seu país
de residência.

Home

Nota Prima os botões S T para percorrer as opções.
Prima direita X para seleccionar um item. Prima o botão
verde no telecomando de modo a avançar para o
próximo ecrã.

z Siga as instruções no ecrã para seleccionar o seu idioma e
país e introduzir o código postal da sua área.

Nota Se não indicar nenhum código postal ou
introduzir o código postal incorrecto, não serão
disponibilizados dados do serviço GUIDE Plus+ (EPG).

TO VCR
TO TV

E

B Introduza a data correcta no campo de entrada e
prima o botão verde [ Seguinte ] para continuar.

C Introduza a hora correcta no campo de entrada e
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.

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

A Desligue o cabo da antena ligado ao televisor e ligue-o

A Mantenha a ligação de antena existente da caixa de

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 da tomada EXT1 TO TV no
gravador à entrada Scart do televisor.

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

cabo/receptor de satélite para o televisor.

B Ligue um cabo Scart da saída EXT1 TO TV no gravador
à entrada Scart do televisor.

C Ligue outro cabo Scart (não incluído) da entrada EXT2TO VCR/SAT TV no gravador à saída Scart da caixa de
cabo.

D Ligue o cabo G-LINK à tomada G-LINK no gravador.
E Coloque o transmissor G-LINK em frente à caixa de
cabo/receptor de satélite, junto ao sensor de IV.

prima o botão verde [ Seguinte ] para continuar.

O seu novo gravador Philips substitui o videogravador em
todas as suas necessidades de gravação. Primeiro, desligue
todas as ligações do videogravador.

A Siga as instruções da ligação A antes de avançar para o
passo 2, em baixo.

D

D Seleccione o modo eco.
Modo Eco
Para ver o disp. externo
no modo de standby,
desligue o modo Eco.

Lig.
Deslig.

B Ligue um cabo Scart (não incluído) da tomada Scart
EXT2-TO VCR/SAT no gravador à tomada SCART no
videogravador.

Anterior

Seguinte

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

Nota Seleccione [ Deslig. ] se pretende ver o
dispositivo externo ligado durante o modo de standby.

E Inicia-se a pesquisa 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.

Nota Consulte o manual do utilizador fornecido para obter informações acerca de outras ligações possíveis (por exemplo, vídeo
composto, vídeo componente, S-VIDEO ou HDMI).
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Carregar os dados de listagem
televisivos

A Prima GUIDE Plus+/TIMER para sair do sistema GUIDE
Plus+.
Coloque o gravador no modo de standby e deixe a SetTop Box ligada durante a noite para recolher os dados de
listagem da televisão, um processo que pode demorar até
24 horas.
Nota Se sintonizar o canal principal
antes de passar para o modo de
standby, o gravador começa
imediatamente a transferir dados de
listagem da televisão.

B Verifique o ecrã [ Editor ] no dia
seguinte para confirmar se os números
de fonte e de programa correspondem
entre si em todos os canais.

Após ligar o gravador, o programa de televisão
seleccionado será guardado na memória temporária do
disco rígido, denominada “TSB” (“Time Shift Buffer”). A
“TSB” pode guardar temporariamente até 6 horas de
programas.

Hora de início Programas
do programa guardados na
memória
intermédia

Seguinte

P06

B

Acerca da memória intermédia
(TSB, Time Shift Buffer)

Prima INFO para apresentar a barra de vídeo da
memória intermédia.

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

Antena

SCART IN

SCART IN

Desfrutar

Ponto de
reprodução
actual

Hora actual

19:00
Clipes
seleccionados
para gravação

22:00
20:20

Notes:
- Os conteúdos na barra de vídeo da memória
intermédia serão apagados ao premir 2.
- O LED azul no gravador acende-se quando a memória
intermédia está activa ou quando reproduz uma gravação
do disco rígido.

Ver televisão – Pausa na
televisão ao vivo
O gravador Philips permite-lhe controlar o programa de
televisão. Pode fazer uma pausa, como se controlasse a
transmissão ao vivo.

A Ligue o seu gravador no modo de televisão ao vivo e

prima P +/- para seleccionar um programa televisivo.

B Prima PAUSE LIVE TV u para o suspender.
C Prima novamente PAUSE LIVE TV u para continuar.
D Para regressar à transmissão televisiva ao vivo, prima
LIVE TV.

Acerca do disco rígido interno
O disco rígido do gravador pode ser utilizado como uma
jukebox multimédia, permitindo-lhe guardar e reproduzir
os seus programas de televisão, ficheiros de vídeo,
música e fotografias.
Prima HOME no telecomando para aceder aos
conteúdos guardados em [ Recorded Titles ] e
[ Media Jukebox ].

2008-07-18 4:23:47 PM

3

Desfrutar

Gravar no disco rígido
A

Gravar o programa de televisão
actual

A Prima â para iniciar a gravação. Pode gravar até 6
horas.
Nota Para definir a duração da gravação, prima
repetidamente â para aumentar o tempo de gravação
em incrementos de 30 minutos, até 6 horas.

3
C

Utilizar o sistema GUIDE Plus+

Certifique-se de que os dados de listagem do sistema
GUIDE Plus+ são completamente transferidos.

A Prima GUIDE Plus+/TIMER.
Apresenta a lista de programas de televisão em
transmissão e os próximos 7 dias de programas de
televisão.

B

Desfrutar

Copiar ficheiros de dispositivos
USB

Só pode copiar os ficheiros de dados (MP3, WMA, DivX
e JPEG) do seu dispositivo USB para a unidade de disco
rígido do gravador ou para um DVD gravável.

00:00/00:00

Fotografia
Música
Vídeo

Marcar um segmento para gravação
na memória intermédia

Imagem1.jpg
Imagem2.jpg
Imagem3.jpg
Imagem4.jpg
Imagem5.jpg
Imagem6.jpg

TV Direc
Recorded Titles
Media Jukebox
Disco
USB
DV-IN
EXT2
EXT3
Definições

Notas
– Para obter uma perspectiva geral de todos os canais
disponíveis, prima o botão amarelo no telecomando.
– Para aceder directamente ao dia anterior ou seguinte
na programação televisiva, primaí/ë.
– Para navegar para cima ou para baixo numa página,
prima P +/-.

22:00
20:20

Limpar

A Prima W esquerda ou X direita para procurar a cena a

C Prima W esquerda ou X direita para seleccionar um
programa televisivo.

Nota Prima o botão vermelho para cancelar a
gravação.

D Prima o botão vermelho no telecomando para marcar o

C Prima X direita para procurar a cena que conclui a

Nota Pode guardar até 14 programas para gravação.

programa realçado para gravação.

Lista repr.

Repetir

Editar

Copiar programas de televisão
ou ficheiros
A

Copiar programas de televisão do
disco rígido

A Introduza um DVD gravável no gravador.
B Prima HOME e seleccione [ Recorded Titles ] e prima
OK.

e prima OK.
Para ficheiros multimédia: seleccione [ Media Jukebox ] e
prima OK.

Sair

B
C Seleccione a pasta multimédia (Fotografias, Música ou
Vídeo) e prima o botão amarelo [ Editar ].

D Seleccione [ Copiar ] e prima OK.
E Use os botões WX para aceder ao ficheiro que
pretende copiar.

F Prima novamente OK para iniciar a cópia.

C

Copiar ficheiros do disco

Os conteúdos protegidos contra cópia não podem ser
copiados para este gravador.
Nota Só é possível copiar ficheiros de dados.

gravação e prima Ç.

B Para títulos do disco rígido: seleccione [ Recorded Titles ]

1
2
3

a reproduzir e prima u para iniciar a reprodução.

B Prima T baixo para seleccionar um canal televisivo.

Nota É criado e adicionado um novo título aos títulos
do disco rígido.

A Prima HOME.

Manual de Início
Rápido

C Use os botões WXST para seleccionar o título/ficheiro

Home

B Prima â para iniciar a gravação a partir desse ponto.

Reproduzir a partir do disco rígido

B Prima USB no telecomando.
/ Fotografia

gravar.

A

Nota Só é possível copiar ficheiros de dados.

Ç.

19:00

Iniciar a reprodução

frontal do gravador.

B Para parar a gravação antes da hora programada, prima

B

www.philips.com/welcome

A Introduza o seu dispositivo USB na porta USB no painel
P06

HDR3800
HDR3810

Registe o seu produto e obtenha assistência em

A Introduza um CD/DVD no gravador.
B Prima HOME, seleccione [ Disco ] e prima OK.
C Seleccione a pasta multimédia (Fotografias,

Reproduzir a partir de um disco

A Prima ç para ejectar a gaveta do disco. Introduza um
disco e prima ç para fechar a gaveta.

B Prima DISC MENU para aceder ao menu de conteúdos.
C Use os botões WXST para seleccionar o título/ficheiro
a reproduzir e prima u para iniciar a reprodução.

C

Reproduzir a partir de um
dispositivo USB

Ligar
Configurar
Desfrutar

O que está na caixa?

A Introduza o dispositivo USB na porta USB.
B Prima USB para aceder ao menu de conteúdos.
C Use os botões WXST para seleccionar um ficheiro de
dados (MP3, WMA, DivX e JPEG) e prima u para
iniciar a reprodução.

Disco rígido/gravador de DVD

Música ou Vídeo) e prima o botão amarelo
[ Editar ].

D Seleccione [ Copiar ] e prima OK.
E Use os botões WX para seleccionar o
ficheiro que pretende copiar.

Manual do
Utilizador

F Prima novamente OK para iniciar a cópia.

Telecomando e
2 pilhas

C Seleccione o título a copiar e prima o botão verde
[ Copiar ].

D É apresentada uma mensagem no ecrã. Prima OK para
continuar.
Nota Não é possível copiar as gravações televisivas
para um dispositivo USB.
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Precisa de ajuda?

Cabo de antena RF

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o gravador Philips.

Cabo Scart

Cabo transmissor
G-LINK

2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.
12 NC 3139 245 29632
www.philips.com

2008-07-18 4:23:51 PM

