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Acessórios
fornecidos
1 Telecomando (RM-Y1010):

Estabilização
do televisor

Ligação do cabo AC, a
antena e o videogravador

2 Pilhas (tipo AA):

1 Cabo coaxial:

Ligação de uma antena

Após ter seguido este guia passo a passo,
será capaz de:

2 Acessórios de ancoragem:

1 Pano de limpeza:

Guia de Início

1 Cabo de alimentação (Tipo C-4): 1 Cabo de alimentação (Tipo BF): 1 Cabo de alimentação (Tipo C-5):

Estabilização do televisor.
Não retire os núcleos de ferrite.

Seleccionar o idioma do sistema de
menús.
Seleccionar o país onde deseja utilizar o
televisor.

Utilize estes cabos de
alimentação (com ligação à
terra de segurança) se usa o
aparelho em Europa
(excepto o Reino Unido, a
Irlanda e a Confederação
Helvética).
1 Cinta de ligação:

Ligar o televisor.
Alterar a ordem dos canais de televisão.

1 Manual “Informações sobre o
Plasma”.

Não retire os núcleos de ferrite.

• Utilize estes cabos de
alimentação (com ligação
à terra de segurança) se
usa o aparelho no Reino
Unido.
• Ver “AVISO PARA
CLIENTES NO REINO
UNIDO e IRLANDA” na
página 2 GB do manual
de instrução quando
utilizar estescabos de
alimentação.
• Estes cabos de alimentação
podem não ser fornecidos
dependendo do país.

ou

Não retire os núcleos de ferrite.

• Utilize estes cabos de
alimentação (com ligação à
terra de segurança) se
utilizar este aparelho na
Confederação Helvética.
• Estes cabos de alimentação
podem não ser fornecidos
dependendo do país.

Ver programas de televisão.

Colocação das pilhas
no telecomando
Coloque as pilhas fornecidas com as polaridades na posição correcta.
Respeite o ambiente e deposite as pilhas usadas num contentor específico.

Ligação de um videogravador com uma antena

OUT

Não ligue à
tomada de
corrente antes
de ter
completado
todas as
ligações.

IN

Para mais informações sobre a ligação do
videogravador, consulte a secção “Ligação de
Equipamento Opcional” na página 38 do Manual de
Instruções.

Não ligue à
tomada de
corrente antes de
ter completado
todas as
ligações.

• O cabo de Euroconector é opcional; não obstante, se utilizar um cabo de Euroconector para ligar
o videogravador, isto pode melhorar a qualidade da imagem e o som quando for utilizado.
• Para mais informações sobre a ligação do videogravador, consulte a secção “Ligação de
Equipamento Opcional” na página 38 do Manual de Instruções.
Se não utilizar um cabo de Euroconector, após ter sintonizado automaticamente o televisor,
sintonize no sinal de teste do videogravador o número de programa “0” utilizando a opção
“Sintonia Manual”. (para mais informações sobre como sintonizar manualmente os programas,
veja a página 28, passo A do manual de instruções).
Consulte o manual de instruções do videogravador para encontrar o seu canal de saída.
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1

Retire os dois parafusos situados no lado traseiro na parte de trás

2

Substitua os dois parafusos com os dois acessórios de ancoragem fornecidos.

3

Instale um suporte de ancoragem de parede (não fornecido) numa parede ou coluna sólidas.

4

Passe um fio forte ou uma corrente através de ambos os orifícios dos acessórios de ancoragem
e depois instale na parede ou coluna, etc.

1 Rato AV:

Inserir as pilhas no telecomando.
Ligar o cabo AC, a antena e o
videogravador ao seu televisor.

Por segurança, depois da instalação segure o televisor numa parede, coluna, etc, utilizando
os acessórios de ancoragem fornecidos.

• Utilize o cabo de alimentação fornecido (Tipo C-4, Tipo BF ou Tipo C-5, ver passo 1).
• Utilize o cabo coaxial fornecido para a ligação da antena.

Ligação do televisor

Selecção do idioma do
sistema de menús e o país
Este televisor opera com menús no ecrã. Seguindo as
instruções , pode seleccionar o idioma seleccionado para o
sistema de menús e o país em que vai utilizar o televisor.

1 Ligue o televisor à tomada de corrente (220-

Modo de Imagem:
Contraste:
Recomeço
Redução de Ruído:
Tonalidade:

Seleccionar:

Entrar:

Ao Vivo
Auto
Normal

OK

Sair:

Precisa de sintonizar o televisor para receber canais (estações de
televisão). Seguindo as instruções abaixo, este televisor sintoniza e
memoriza todos os canais disponíveis.

Ao ligar o televisor pela primeira
vez,
aparecerá automaticamente no ecrã o menú
Language (Idioma).

Ajuste de Imagem

240V AC, 50Hz).

Sintonia automática
do televisor

Deseja iniciar
a sintonia automática?
Sim

para seleccionar Sim.

Não

Seguindo as instruções abaixo, pode alterar a
ordem em que aparecem no ecrã os canais de televisão.

a) Se desejar manter a ordem dos canais:
Pressione o botão MENU do telecomando
para sair e voltar ao ecrã normal de televisão
normal.

Ordenar Programas

MENU

/ / ou
do
telecomando para seleccionar o idioma e,
depois, pressione o botão OK para
confirmar a selecção.
A partir de agora, todos os menús irão
surgir no idioma escolhido.

2 Quando ligar o televisor à tomada pela

m
País
Seleccionar país
Não
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera

Sintonia Automática
Programas encontrados:

4

ecrã do televisor.
Pressione os botões
ou
para
seleccionar o país onde vai utilizar o
televisor e depois pressione o botão OK
para confirmar a sua selecção.

• Para evitar caracteres de teletexto
errados nos idiomas escritos em
alfabeto cirílico, recomendamos
seleccionar Rússia caso o país
desejado não apareça na lista.

m

Não há canal disponível.
Ligue Cabo de Antena
Confirmar

m
Ordenar Programas

01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

O seu televisor está pronto a funcionar.

2 O televisor começa a sintonizar e
memorizar automaticamente todos os
canais disponíveis.
Este processo pode demorar alguns
minutos.
Seja paciente e não pressione
nenhum botão durante o processo de
sintonia automática, caso contrário a
sintonia automática não se
completará.

2 O menú País surgirá automaticamente no

• Se o país onde utilizará o televisor
não aparece na lista, seleccione
“Não” em vez de um país.

Por favor, ligue o equipamento
de acordo com esta lista

01
02
03
04
05
06
07
08

m

1 Pressione os botões

primeira vez, ele começará a funcionar
automaticamente. Do contrário, pressione o
interruptor ligar / desligar do televisor
para ligá-lo.

1 Pressione o botão OK do telecomando

Mudar a ordem dos programas
dos canais de televisão

Se, após efectuar a sintonia
automática, o televisor não tiver
encontrado nenhum canal, aparecerá
automaticamente no ecrã um novo
menú pedindo que ligue a antena.
Ligue a antena (consulte o passo 3) e
pressione OK. O processo de
sintonia automática recomeçará.

b) Se desejar alterar a ordem dos canais:
1 Pressione os botões

ou
para
seleccionar o número de programa (estação
de televisão) que desejar reatribuir, e
depois pressione o botão .

Ordenar Programas

01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

m

2 Pressione os botões

Ordenar Programas
01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

01

TVE

Ao finalizar a sintonia automática,
aparecerá no ecrã o menú Ordenar
Programas.

O canal de televisão seleccionado
passa para o seu novo número de programa e para os outros canais de televisão utiliza-se o mesmo processo.

3 Repita os passos 1) e 2) se desejar alterar a

Aparece no ecrã um gráfico mostrando
como ligar equipamento ao televisor. Siga
as instruções e pressione o botão OK para
remover a imagem e continuar o processo
de sintonia automática.

ordem dos outros canais.

4 Pressione o botão MENU do telecomando
para sair e voltar ao ecrã norma de
televisão.

DVD

OK

ou
para
seleccionar o novo número de programa
para o canal seleccionado (estação de
televisão), e depois pressione .

O gráfico de ligação deve ser usado
como guia apenas para que mais
equipamento possa ser ligado a mais
de um tipo de tomada de televisão.
Quando o televisor tiver completado
o processo de sintonia automática,
consulte a secção ‘Guia de Ligações’
na página 23 para mais informações
sobre como obter a melhor
configuração para o seu equipamento.

O seu televisor está pronto a funcionar.

As estações de televisão são agora memorizados na memória do televisor.

