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1 Informações Gerais

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! 

Para benefi ciar de todo o suporte que a Philips oferece, registre 

o seu produto em: www.philips.com/welcome.

1.1 O que é a televisão digital?

A televisão digital proporciona uma enorme diversidade de programas, 
sem as interferências habituais da televisão analógica. Promete 
transformar a experiência televisiva em algo absolutamente ímpar. Existe 
uma maior selecção de programação em formato panorâmico. Muitos dos 
seus programas preferidos são emitidos nos canais digitais em formato 
panorâmico — algo que a televisão analógica não consegue fazer. 
A televisão digital proporciona uma experiência de interactividade 
absolutamente única. Pode aceder através do telecomando a todo o 
tipo de informações — como o texto digital, muito mais nítido do que o 
antigo sistema de teletexto. Enquanto vê um programa, pode desfrutar de 
informações com ele relacionadas, emitidas ao lado do próprio programa. 
Pode aceder igualmente a um Guia de Programação Electrónico, um meio 
fácil e rápido de visualizar uma lista completa de programas digitais — 
como faria com um jornal ou uma revista.

1.2 Segurança 

Aviso: Não é obrigatório efectuar as ligações antes de fi xar o televisor à 
parede; contudo, deverá introduzir os cabos nos conectores do aparelho.

1.2.1 Geral

Posicione ou fi xe o televisor como pretendido, certifi cando-se de que 
o ar circula livremente através dos orifícios de ventilação.
Não instale o televisor em espaços muito limitados, como armários 
ou locais semelhantes.
Para reduzir os riscos, não deve colocar perto do televisor fontes de 
chamas sem protecção (como velas acesas). Evite exposição a calor, 
luz do sol directa, água ou chuva.
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X X

Como medida de precaução, não toque em qualquer componente do 
televisor, no borne de ligação ou no borne da antena.
Puxe o borne de ligação pela fi cha. Não puxe o próprio borne 
de ligação. Não utilize uma tomada eléctrica em más condições. 
Introduza completamente a fi cha na tomada. Se não estiver totalmente 
encaixada, poderá dobrar e provocar um incêndio.

X

X

X

Não ligue demasiados aparelhos à mesma tomada, pois poderá 
provocar sobrecarga e resultar em choques eléctricos ou incêndio..
Não coloque vasos com água em cima ou perto do televisor. 
O derramamento de água no televisor pode provocar choques 
eléctricos. Não ligue o televisor em caso de derramamento de água. 
Desligue imediatamente o cabo de alimentação da tomada e peça 
assistência a um profi ssional qualifi cado.
A fi xação do televisor à parede deve ser realizada por um profi ssional qualifi cado. 
Uma instalação incorrecta ou imprópria pode tornar o televisor inseguro.

1.2.2 Cuidados a ter com o ecrã

Não retire a folha protectora antes de concluir a montagem no 
suporte/parede e as respectivas ligações. Manuseie o ecrã com cuidado.
Não use um pano demasiado húmido. Não limpe o televisor com 
acetona, tolueno ou álcool. Como medida de precaução, desligue o 
cabo de alimentação da corrente eléctrica antes de limpar o televisor.
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Nota
Limpe a superfície frontal brilhante do televisor apenas com um 
pano macio (incluído).

X

Não toque, empurre, esfregue ou atinja o ecrã com objectos duros, pois 
poderá riscar, deteriorar ou danifi car o ecrã de forma permanente.

1.3 Retirar da embalagem
Em primeiro lugar, verifi que e identifi que o conteúdo da embalagem, 
como enumerado em baixo:

Televisor              •  Telecomando
Cabo AV                   •  Suporte do televisor
Transformador     •  Manual do utilizador
Antena auxiliar

1.4 Zero Bright DotTM

Desfrute de imagens da mais alta qualidade, isentas dos irritantes pontos 
brancos dos displays LCD. Os displays LCD normalmente apresentam 
imperfeições, denominadas como "pontos brilhantes" pela indústria 
fabricante de LCDs. Outrora, a presença de um número limitado de 
pontos brilhantes foi considerada um efeito secundário inevitável da
produção em massa de LCDs. Com os rigorosos procedimentos de 
controle de qualidade da Philips, seguidos na fabricação dos nossos 
leitores de DVD portáteis, os nossos displays LCD são fabricados com 
tolerância zero para pontos brilhantes. Escolha leitores de DVD portáteis 
que sejam fornecidos com a garantia Zero Bright DotTM da Philips para 
assegurar uma excelente qualidade do display. O serviço de garantia 
diverge entre países. Solicite mais informações junto do representante 
local da Philips.
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2 Perspectiva geral das teclas e conectores do televisor

2.1 Controlos da unidade principal (ver fi gura 1)
POWER 2; : para ligar/desligar o televisor. (Nota: Para um consumo 
zero de energia, é necessário remover da tomada eléctrica o cabo de 
alimentação.) 
VOLUME 1 2 : para aumentar/diminuir o volume.
MENU 9: para aceder/sair de menus. 
CHANNEL 4 3: para seleccionar canais.

2.2 Televisor (ver fi gura 1)
 :  entrada USB para dispositivos externos de armazenamento em massa.

AV IN: entrada de áudio/vídeo.

; : tomada dos auscultadores.
DC IN 9V: tomada de alimentação.

2.3 Televisor (ver fi gura 1)
SD: ranhura para cartões SD.
75 Ω antenna: para ligar a antena.

2.4 Televisor (ver fi gura 1)
RESET:  para repor o televisor.
Orifício:  para fi xar o televisor à parede.
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3 Como iniciar

3.1 Instalar o suporte 
Utilize o suporte para colocar o televisor numa superfície plana. Para 
instalar o suporte, alinhe as linguetas na base do suporte com as ranhuras 
na base do televisor (como ilustrado na fi gura em baixo). De seguida, fi xe 
o suporte nas ranhuras e rode-o para a esquerda até ouvir um estalido.

2

1

Nota: Liberte o suporte quando fi xar o televisor à parede (consultar a secção 
Fixar à parede). Para o libertar, levante a lingueta e rode-o para a direita.

3.2 Ligar a antena à antena de casa ou à antena auxiliar
Introduza a fi cha da antena de modo fi rme na tomada da antena de 75 Ω, 
localizada no lado direito do televisor, e na tomada da antena de parede.



3.3 Carregar o televisor
Ligue o transformador de CA/CC. O LED vermelho indica que o 
carregamento está em progresso.

O LED vermelho desliga-se quando o televisor estiver completamente carregado. *
Carregue o televisor quando for apresentado no ecrã o ícone de carga baixa.

* As pilhas recarregáveis têm um número limitado de ciclos de 
carregamento, podendo ser necessário substituí-las. A vida útil das pilhas 
e o número de ciclos de carregamento variam em função do uso e das 
defi nições do aparelho.

3.4 Ligar o televisor               
Para ligar o televisor, prima e mantenha premida a tecla POWER no 
topo do televisor, devendo acender-se igualmente o indicador verde. 

VOLUME                                CHANNEL                      MENU                               POWER

1         2         3          4         9                   2; 

Notas: 
1. Quando ligar o televisor pela primeira vez, utilize o transformador de CA.
2.  Em caso de falha no carregamento das pilhas incorporadas, carregue-as com 

o transformador de CA. 

•
•



3.5 Utilizar o telecomando
Abra o compartimento das pilhas. Retire a película 
protectora em plástico (apenas na primeira utilização).
Introduza 1 x pilha de lítio de 3 V, tipo CR2025, e feche 
o compartimento.

3.6 Funções do telecomando (ver fi gura 2)

2: Liga/desliga o televisor
SOURCE: Alterna entre Televisor > Rádio > USB > SD > entrada de AV
TELETEXT : Activa o teletexto

AUDIO : Selecção do idioma de áudio
SUBTITLE : Selecção do idioma das legendas
Color keys: As áreas coloridas são apresentadas no fundo do ecrã. 
As 4 teclas coloridas são utilizadas para aceder a itens ou páginas 
correspondentes. As áreas coloridas apresentam-se intermitentes 
quando o item ou a página não se encontram disponíveis.
MENU: Prima por breves instantes para regressar à página de 
menu anterior. Prima e mantenha premida durante 2 segundos para 
regressar à página de menu superior.
EPG: Activa o Guia de Programação Electrónico
Teclas de navegação:

OK Confi rma uma selecção ou inicia/interrompe a reprodução
3 / 4 Tecla de navegação para cima/baixo
J( / )K Tecla de navegação para a esquerda/direita ou faixa anterior/
seguinte ou procura rápida para trás/frente
OPTION: Acede a funções adicionais
INFORMATION :Enumera informações de programas
+ Vol -: Controla o volume
9: Prima uma vez para parar a reprodução de fi cheiros digitais
MUTE: Corta o som
+P(age)-: Muda as páginas de canais televisivos ou de teletexto
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0-9:  Teclas numéricas
FAV: Activa o modo de televisão/rádio preferido
SLIDESHOW/MUSIC: Activa a apresentação de fotografi as digitais 
com música de fundo
ROTATE:  Roda fotografi as digitais
ZOOM: Faz zoom em fotografi as digitais
SETUP: Acede ao menu de confi guração
ASPECT RATIO : Ajusta o ecrã nos formatos 16:9 ou 4:3

3.7 Primeira instalação 

Confi guração de canais DTV

Durante a primeira instalação, ser-lhe-á pedido que seleccione o seu país.

Para confi rmar a selecção, prima OK. 
>  Depois de seleccionar o seu país, ser-lhe-á pedido que proceda à 

procura automática de canais.
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Para iniciar a procura automática, prima OK.
> É iniciada a procura automática de canais.

Quando terminar a procura automática de canais, o ecrã apresenta o 
número total de canais televisivos e radiofónicos encontrados.

Seleccione OK para ver programas do primeiro canal encontrado. 

4 Funções televisivas adicionais

4.1 Procura manual de canais
1    Prima SETUP > DTTV > Country (País) para seleccionar o seu país.
2   Prima SETUP > DTTV > Manual search (Procura manual).

3   Seleccione Channel number (Número de canal).
Para confi rmar um canal, prima OK.
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4.2 Defi nir o fuso horário
Seleccione se o desvio da hora local relativamente à hora média de 
Greenwich deve ser confi gurado automaticamente ou se deve ser 
especifi cada pelo utilizador.
Para defi nir o fuso horário, prima SETUP e seleccione DTTV > Time 

settings (Defi nições de hora).
Formato das horas

Defi na o formato das horas como 12 ou 24 horas.
Fuso horário

Seleccione a entrada GMT +01:00 para a Alemanha e a Europa Central 
(diferença horária em relação à hora média de Greenwich).

Ajuste automático para a hora de Verão
Desactive a hora de Verão caso esteja noutra estação do ano. Pode 
seleccionar esta defi nição automaticamente. Neste caso, o receptor 
obtém a informação relativa à hora de Verão através do canal actualmente 
seleccionado.

4.3 Ajustar o controlo parental
Para ajustar o controlo parental, prima SETUP e seleccione DTTV > 

Parental (Controlo parental DTTV).

As opções de controlo parental são seleccionáveis 
apenas quando o modo de palavra-passe se encontra desactivado.

4.4 Informações de programas no ecrã
Para ver informações relativas ao programa actual, prima a tecla 
INFORMATION

 : Programa televisivo
 :  Programa radiofónico

Informações acerca do próximo programa
Número do programa

•

•

•
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Nome do programa
Hora local
Indicador de potência do sinal. Quanto maior o número de barras, 
maior a potência do sinal.
Ícones de informações de programa

:   O programa contém diferentes idiomas de áudio. Prima as teclas 
AUDIO ou OPTION do telecomando para aceder a esta função. 

:  O programa contém legendas. Prima as teclas SUBTITLE ou 
OPTION do telecomando para aceder a esta função. 

:  O programa contém teletexto. Prima a tecla TELETEXT no 
telecomando para seleccionar a função de teletexto.

4.5 Guia de Programação Electrónico (EPG)
O Guia de Programação Electrónico oferece-lhe uma perspectiva geral de todos 
os programas a emitir, no canal actual, durante a próxima semana. As informações 
apresentadas para o evento seleccionado são: hora de início, título, resumo

Nem todos os canais oferecem um Guia de Programação 
Electrónico alargado.
Muitas emissoras apresentam apenas a programação do próprio 
dia, mas não fornecem detalhes.
Algumas emissoras não fornecem quaisquer informações para o 
Guia de Programação Electrónico.

•

•

•
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Seleccione o canal pretendido.
Prima EPG para aceder ao guia de programação electrónico. 

O EPG permite-lhe aceder às seguintes funções: 
Se premir 3 / 4, poderá consultar todas as páginas de eventos diários; 
se premir 4 quando estiver realçado o próximo evento da lista, é 
apresentada a página seguinte.d

4.6 Lista de canais
Para ver um canal disponível no seu televisor:

Prima OK.
Prima 3 / 4 para seleccionar um canal. 
Para mudar de canal, prima OK.
Para sair da Channel list (Lista de canais), prima OPTION. 

4.7 Gerir o canal
Prima SETUP. Seleccione DTTV. 
Seleccione Manage Channel (Gerir canal). 
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Lock (Bloqueio): Esta funcionalidade permite-lhe bloquear canais, 
evitando o acesso de crianças a determinados canais.
Hide (Ocultar):  Esta funcionalidade permite-lhe ocultar o programa da 
lista de selecção de canais.

Favorite (Favorito): Esta funcionalidade permite-lhe saltar programas 
que não vê frequentemente, mantendo apenas os seus canais preferidos.

4.8 Outras funções televisivas

Tecla do 
telecomando

Função

SOURCE Alterna entre fontes de entrada (TV, Rádio, USB, 
cartão SD, entrada de AV).

TELETEXT Se o canal actual inclui teletexto, será apresentado no 
ecrã INFO do programa o ícone  . Pode aceder a 
esta função premindo TELETEXT. O programa
pode requerer a utilização de teclas coloridas para 
aceder ou controlar a visualização desta funcionalidade. 
Siga as instruções do ecrã de teletexto.

Color keys              São utilizadas principalmente no controlo da 
visualização da página de teletexto. A sua função varia 
em função do design do teletexto oferecido por cada 
programa.

AUDIO Se o canal actual incluir áudio, será apresentado no 
ecrã INFO do programa o ícone  . Prima AUDIO 
para activar o áudio das legendas.



Tecla do 
telecomando

Função

SUBTITLE Se o canal actual incluir legendas, será apresentado no 
ecrã INFO do programa o ícone  . Prima SUBTITE 
para activar as legendas.
Ajusta o ecrã nos formatos 16:9 ou 4:3

5 Leitor de multimédia

Poderá ver no televisor fotografi as, clipes de vídeo e fi cheiros de música 
guardados num dispositivo USB ou num cartão de memória SD. Poderá 
aceder à aplicação de multimédia a partir do menu principal.

Menu  Função

TV(Televisão) Ver programas televisivos
Radio-DTTV 
(Rádio DTTV) 

Ouvir programas de rádio DTTV

Picture 
(Imagem)

Ver álbuns de fotografi as

Music 
(Música)

Reproduzir faixas digitais de música

Video (Vídeo) Ver clipes de vídeo
Folder view 

(Vista de pastas)

Pesquisar conteúdos da unidade USB / cartão SD



Menu  Função

Settings 

(Defi nições)

Personalizar as defi nições do televisor

É compatível com os seguintes suportes.
USB: Compatível apenas com dispositivos de memória de 
formatação FAT/DOS.
Cartão SD, excepto cartões SDHC.

Podem ser reproduzidos os seguintes tipos de fi cheiros.
Imagens: JPEG
Clipes de vídeo: MEPG1/2/4. DivX 4.5
Ficheiros de música: MP3 e WMA

Nota: A Philips não se responsabiliza caso o 
seu dispositivo USB ou cartão SD não sejam compatíveis ou 
reconhecidos pelo televisor.

Sugestão: Se não for possível introduzir o dispositivo USB no conector 
USB (na parte lateral), ligue o dispositivo USB à porta USB com um cabo 
de extensão USB. Obtenha mais informações junto do seu fornecedor.

Não é possível transferir e gravar dados do DTTV 
para a porta USB ou cartão SD.

5.1 Álbum de fotografi as

5.1.1 Pré-visualizar / apresentação de diapositivos

ADepois de introduzir a unidade USB ou o cartão SD, prima MENU 
para aceder à página inicial. 

•
➜

➜

•
➜
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➜
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Seleccione Picture (Imagem) a partir da página inicial. De seguida, 
seleccione o seu dispositivo USB ou cartão SD. 
Serão apresentados todos os fi cheiros de imagem. Com as teclas de 
navegação, poderá realçar a imagem do lado esquerdo do ecrã.

Prima OK para iniciar a apresentação de diapositivos. 
Prima STOP para regressar ao ecrã de pesquisa de miniaturas.

5.1.2 Apresentação de diapositivos com música

Para adicionar música durante uma apresentação de diapositivos, 
prima   no telecomando quando iniciar a apresentação de modo a 
localizar o fi cheiro de música. 

Sugestão: O ficheiro de música deverá estar 
guardado no mesmo dispositivo do fi cheiro de imagem.

O televisor retomará a apresentação com a sua música preferida.
Prima STOP para regressar ao ecrã de pesquisa de miniaturas.

5.1.3 Rodar e fazer zoom a fotografi as

Durante a apresentação, pode premir a tecla OPTION do telecomando. 
Será apresentada uma janela de funções. 

•

•

•
•

•

•
•



Pode rodar ou fazer zoom à fotografi a

5.1.4 Confi gurar o álbum de fotografi as

Prima SETUP e seleccione PHOTO (Fotografi a). Serão disponibilizadas 
as seguintes funções. 
Thumbnail (Miniatura):  Selecciona a matriz de visualização.
Sort by (Ordenar por):  Ordena os fi cheiros de acordo com um 
critério.
Slideshow (Apresentação de diapositivos):  A apresentação pode 
ser feita de forma sequencial ou aleatória.
Time per Slide (Tempo por diapositivo):  Seleccione o intervalo de 
tempo entre cada diapositivo.
Transition (Transição):  Seleccione o efeito de transição entre 
fotografi as.

5.2 Música
Depois de introduzir a unidade USB ou o cartão SD, prima MENU 
para aceder à página inicial. 
Seleccione Music (Vídeo) a partir da página inicial. De seguida, 
seleccione o seu dispositivo USB ou cartão SD. 
Serão apresentados todos os fi cheiros de música. Com as teclas de 
navegação, poderá realçar a faixa do lado esquerdo.
Prima OK para reproduzir os fi cheiros de música.
Prima STOP para terminar a reprodução. 

•

•

•

•
•



Música com apresentação de diapositivos

Para iniciar uma apresentação de diapositivos durante a reprodução de 
uma faixa, prima   no telecomando quando iniciar a reprodução da 
faixa de modo a localizar o fi cheiro de fotografi a.

Sugestão: O ficheiro de fotografia deverá estar 
guardado no mesmo dispositivo do fi cheiro de música.

O televisor retomará a apresentação com a sua música preferida. 
Prima STOP para regressar ao ecrã de pesquisa de músicas. 

Confi gurar a música

Prima SETUP e seleccione MUSIC (Música). Serão disponibilizadas as 
seguintes funções.
Repeat (Repetir): Activa o modo de repetição da reprodução.
Shuffl e (Aleatório): Liga/desliga o modo aleatório.
Sort by (Ordenar por): Ordena os fi cheiros de acordo com um critério.
Equalizer (Equalizador): Defi ne o efeito sonoro pretendido.

5.3 Clipes de vídeo

Pré-visualizar

Depois de introduzir a unidade USB ou o cartão SD, prima MENU 
para aceder à página inicial.

•

•
•

•



Seleccione Video (Vídeo) a partir da página inicial. De seguida, 
seleccione o seu dispositivo USB ou cartão SD. 
Serão apresentados todos os fi cheiros de vídeo. Com as teclas de 
navegação, poderá realçar o vídeo do lado esquerdo..
Prima OK para reproduzir o vídeo. 
Prima STOP para regressar ao ecrã de pesquisa de miniaturas. 

Video Clip setup

Press SETUP and go to VIDEO. The following functions are available. 
Thumbnail: Select the display matrix.
Repeat: Select the repeat playback mode.
Sort by : Sort the fi le ranking criteria.
DivX (VOD): Get the DivX (Video-On-Demand) code.
DivX Subtitles: Select the preference subtitle language if there is any 
subtitle language in your video clips.

6 Confi gurar o vídeo

6.1 Auscultadores
Ligue os auscultadores à tomada dos auscultadores, no lado esquerdo do leitor.

•

•

•
•



6.2 Entrada de áudio/vídeo 
(por exemplo, câmaras digitais)

1

2

6.3 USB e cartão SD
Pode reproduzir fi cheiros de vídeo/áudio/imagem guardados na sua 
unidade USB ou cartão SD introduzindo-o na ranhura para cartões SD.

\          |



7 Perspectiva geral do menu SETUP (Confi guração)

Nível 1 Nível 2 Observação
General 
(Geral)

Languages (Idiomas) Altera o idioma OSD
Power saving (Poupança 
de energia)

Liga/desliga o modo de poupança 
de energia

Set password (Defi nir 
palavra-passe)

Altera a palavra-passe (predefi nida: 
1369)

Factory settings 
(Predefi nições de 
fábrica)

Repõe as predefi nições de fábrica

Display (Visor)             
              

Ajusta a cor, o brilho, o contraste, 
etc., do LCD

Equalizer Ajustar o desempenho dos 
altifalantes 

DTTV Auto search (Procura 
automática)

Executa uma procura manual de 
programas televisivos

Manual search (Procura 
manual)                   

Perform manual TV program scan

Manage channels Set channel lock and favorite 
channel list

Country (País)             Confi gura o seu país
Time settings 
(Defi nições de hora)                  

Confi gura o formato das horas, o 
fuso horário e a hora de Verão

Parental (Parental)        
                        

Selecciona a classifi cação pretendida 
para bloquear um canal



Nível 1 Nível 2 Observação
Picture 
(Imagem)  
               
     

Thumbnail grid (Grelha 
de miniaturas)              

Confi gura a grelha de visualização 
de miniaturas de imagens

Sort by (Ordenar por)   
                       

Confi gura as preferências de 
ordenação de fi cheiros

Slideshow 
(Apresentação de 
diapositivos)

Confi gura as preferências de 
apresentação de diapositivos

Music Repeat Set repeat mode
Shuffl e Set shuffl e mode
Sort by Set fi le sorting preference

Video 
(Vídeo)

Thumbnail grid (Grelha 
de miniaturas)

Confi gura a grelha de visualização 
de miniaturas de vídeos

Repeat (Repetir)          Activa o modo de repetição
Sort by (Ordenar por) Defi ne as preferências de 

ordenação de fi cheiros
DivX (VOD) Obtém o código de DivX (Video-

On-Demand).
Confi gura as 
preferências de idioma 
das legendas

Alemão, Checo, Dinamarquês, 
Espanhol,
Finlandês, Francês, Grego, 
Hebraico,
Húngaro, Inglês, Islandês,
Italiano, Neerlandês, Norueguês,
Polaco, Português, Russo,
Sueco, Turco.

8 Fixar à parede

O televisor apresenta 2 orifícios para colocar os parafusos de fi xação à 
parede. Siga os passos em baixo:

Escolha um local perto de uma tomada eléctrica ou de uma tomada 
de antena.

1 



Posicione o parafuso utilizando a placa de posicionamento de 
parafusos.

Fixe os parafusos (incluídos) à parede, de modo fi rme. 
Desligue todos os cabos do televisor.
Liberte o suporte inferior do aparelho.
Fixe o televisor à parede. 

Wall

�
Ligue todos os cabos, como o de alimentação, da antena, etc.

1 

3 

4 

5 

6 

7 



9 Resolução de problemas

Se o seu televisor registar problemas, consulte primeiro esta lista. É 
possível que não tenha reparado em algo.

Sintoma  Solução

Sem corrente Verifi que se ambas as fi chas do cabo de 
alimentação estão correctamente ligadas.
Verifi que se existe corrente na tomada de 
corrente eléctrica ligando outro aparelho.

•

•

Imagem distorcida Por vezes, pode aparecer uma pequena 
quantidade de distorção de imagem. Não se 
trata de uma avaria.

•

Sem som Verifi que as ligações de áudio. Caso utilize um 
amplifi cador HiFi, experimente outra fonte de 
som.

•

O leitor não responde 
ao telecomando

Aponte o telecomando na direcção do sensor, 
localizado na parte frontal do televisor. Evite 
todos os obstáculos que possam interferir no 
caminho do sinal. Verifi que ou substitua as 
pilhas.

•

O leitor não responde 
aos comandos 
durante a reprodução

Não são permitidas operações durante o 
modo de televisão. 

•

AVISO:  Não deve tentar reparar o sistema sozinho 
em nenhuma circunstância, pois tal invalidará a garantia. Se ocorrer 
uma avaria, verifi que primeiro os pontos a seguir enumerados antes 
de solicitar a reparação do sistema. Se não conseguir resolver um 
problema seguindo estas sugestões, consulte o seu revendedor ou 
o centro de assistência da Philips.



Sintoma  Solução

Perda de actuais 
programas televisivos 
após deslocação para 
outro país

1)  Prima SETUP > DTTV > Country (País) 
para seleccionar o seu país .

2)  Seleccione Auto search (Procura 
automática). 

Não é possível 
detectar o dispositivo 
USB 

Desligue o dispositivo USB e volte a ligá-lo. O 
tempo necessário para a sua detecção pode 
variar em função do dispositivo USB.
O televisor não é compatível com o 
armazenamento em disco rígido ou formato 
MTP (Media Transfer Protocol).

•

•

Não é possível aceder 
à entrada AV ou sem 
sinal

Desligue o dispositivo de entrada AV e volte a 
ligá-lo.
Verifi que a ligação do dispositivo de saída AV, 
como uma câmara digital, um gravador de 
vídeo, etc.
Utilize o cabo AV (incluído) na ligação.

•

•

•
Alternar entre TV/
USB/entrada de AV

O modo de televisão é a fonte predefi nida 
quando liga o televisor. 
A ligação de um dispositivo USB activa o modo 
USB. Desactive-o desligando o dispositivo.
Não ligue dispositivos nas entradas USB e AV 
em simultâneo. Utilize apenas uma ligação de 
cada vez. 
Termine uma ligação antes de realizar outra.

•

•

•

•
O leitor está quente A superfície do leitor aquece quando o utiliza 

por períodos prolongados. Isto é normal.
•

O visor fi ca 
escurecido quando a 
corrente eléctrica CA 
está desligada

A unidade está a poupar energia para garantir 
um tempo de reprodução mais duradouro 
com a bateria. É normal.
Ajuste o brilho no menu SETUP 
(Confi guração).

•

•



Sintoma  Solução

Sem recepção de 
rádio 

Este dispositivo foi concebido para receber 
apenas sinais de rádio digitais e não é 
compatível com rádio analógica (como FM ou 
AM).

•

Não é possível 
carregar o leitor

Verifi que se ambas as fi chas do cabo de 
alimentação estão correctamente ligadas.
Verifi que se existe corrente na tomada de 
corrente eléctrica ligando outro aparelho.
Verifi que se o adaptador para automóvel está 
ligado correctamente.
Utilize apenas um carregador de automóvel de 
12 V (para ligeiros) e não utilize um carregador 
para automóvel de 24 V (para camiões).
A temperatura ambiente deve situar-se 
entre os 0 ºC e 35 ºC. Para proteger os 
componentes electrónicos, o leitor pára 
de carregar quando está demasiado frio ou 
demasiado quente.

•

•

•

•

•

Mensagem “No/
weak signal” (Sem 
sinal / sinal fraco) 
apresentada no ecrã

O sinal DVB-T é demasiado fraco ou está fora 
da área de cobertura.
Certifi que-se de que se encontra numa área 
com cobertura sufi ciente.
A recepção do sinal DVB-T num automóvel 
em andamento pode apresentar difi culdades.

•

•

•

Impossível reproduzir 
vídeo MP4

Existem demasiados formatos de vídeo MP4. O 
leitor é compatível com o formato MP4 apenas 
em fi cheiros *.avi e *.divx.

•

Reprodução de vídeo 
DivX pouco suave

Certifi que-se de que gera vídeos DivX 
com confi guração móvel DivX. Para mais 
informações acerca da confi guração móvel 
DivX, consulte a secção 1.4 ou visite o Web 
site da DivX em www. divx. com.

•



10 Dados técnicos

Sistema televisivo            DVB-T
USB  1.1
Cartão  Cartão de memória SD
Altifalante  2 x 2 W (RMS)
Dimensões  27,5 x 24 x 10 cm                          
Peso  1,2 kg
Alimentação  CC 9 V 1,8 A
Consumo de energia ≤ 20 W
Limite de temperaturas de funcionamento
  0 - 45°C (32 - 122°F)

A PHILIPS reserva-se o direito de efetuar alterações de design 

e especifi cação para aperfeiçoamento do produto sem aviso 

prévio.

Modifi cações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a 

autoridade dos usuários para operar este dispositivo.

Todos os direitos reservados

Descartar-se do seu produto velho

O seu produto está concebido e fabricado com materiais 
e componentes da mais alta qualidade, os quais podem ser 
reciclados e reutilizados.
Quando o símbolo de um caixote do lixo com rodas e traçado 
por uma cruz estiver anexado a um produto, isto signifi ca que 

o produto se encontra coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
Por favor informe-se sobre o sistema local para a separação e 
recolha de produtos eléctricos e electrónicos. Actúe por favor em 
conformidade com as suas regras locais e, não se desfaça de produtos 
velhos conjuntamente com os seus desperdícios caseiros. Desfazer-
se correctamente do seu produto velho ajudará a evitar conseqüências 
potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana.



Meet Philips at the Internet 
http://www.philips.com

Printed in China WK07-33
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