Manual do Controle Remoto
Programando o controle remoto para operar sua TV
Pressione a tecla MENU
, e utilize as TECLAS DE NAVEGAÇÃO
para selecionar a opção Conﬁg. e Controle dos Pais, depois
Conﬁ gurações do Sistema, opção Controle e siga as orientações da tela para programar seu controle remoto na operação de sua
TV e outros equipamentos.

Gravando um programa ou série
Para gravar o programa que você está assistindo, pressione a tecla REC
uma vez. Para gravar através do Meu Guia de Programação,
selecione o programa desejado e pressione a tecla REC
uma vez. Para realizar a Gravação Recorrente de uma série, selecione
o programa desejado no Meu Guia de Programação e pressione a tecla REC
duas vezes.

Assistindo um programa gravado
Pressione a tecla LISTA
para acessar a tela Minhas Gravações. Utilize as TECLAS DE NAVEGAÇÃO
que você deseja assistir e pressione a tecla PLAY
.

para selecionar a gravação

Buscando programas
Pressione a tecla MENU
em seu controle remoto e utilize as TECLAS DE NAVEGAÇÃO
para selecionar a opção Busca
de Programas. Em seguida, pressione a tecla CONFIRMA
e escolha a opção de busca por Título, Pessoa, Canal, Palavra-Chave
ou Buscas Recentes e pressione CONFIRMA
novamente. Utilize o teclado virtual para formar a busca e selecione a opção
desejada para obter informações do programa escolhido.

Pausando uma programação
Pressione a tecla PAUSE

. Para continuar a assistir, pressione a tecla PLAY

. Conheça outras funções no verso deste folheto.

Apagando um programa gravado
Pressione a tecla LISTA
. Utilize as TECLAS DE NAVEGAÇÃO
para selecionar o programa e pressione
a TECLA VERMELHA
duas vezes .
para apagar ou então pressione a tecla DASH

Utilizando as TECLAS DE ATALHO
As TECLAS DE ATALHO
possuem funções que variam de acordo com a tela de navegação selecionada em sua SKY.
Visualize na tela as opções das teclas de atalho.

Para mais informações, acesse www.sky.com.br ou consulte o Manual Rápido SKY HDTV.

CONTROLE

TV VÍDEO
Permite visualizar outros
equipamentos conectados
à sua TV.
TELA TV
Altera o formato e a
resolução da imagem da TV.
VOL
Aumenta ou diminui
o volume do som.
MUDO
Liga/Desliga o som da sua TV.

GRAVAÇÃO

STOP
Permite parar a exibição ou a
gravação de um programa.
REPLAY
Retorna alguns segundos da
programação ao vivo.
REW
Volta a programação em
diferentes velocidades.
PAUSE
Ativa a função Live Pause.
DASH
Apaga um programa
gravado ao ser pressionada
duas vezes.
GUIA
Acessa o Meu Guia de Programação.

NAVEGAÇÃO

CANAL DO CLIENTE
Acessa o Canal do Cliente.
CONFIRMA
Conﬁrma as opções desejadas.
RETORNA
Volta para a última tela
visualizada.
MENU
Acessa o Menu SKY.
LISTA
Acessa seus programas
gravados.

ATALHO

ALFANUMÉRICAS
Para digitar os números dos
canais e textos.
TECLAS DE ATALHO
Visualize na tela
as opções das teclas
de atalho.
Serviço de Atendimento ao Cliente: 106 11
Para deﬁcientes auditivos e de fala, o telefone é o 0800 701 1200.

MODO DE OPERAÇÃO
Permite controlar outros
equipamentos conectados à sua TV.
LIGA/DESLIGA
Liga/Desliga o equipamento
selecionado no Modo de
Operação.
SKY & TV
Liga/Desliga seu SKY HDTV e sua
TV ao mesmo tempo. O controle
remoto precisa ser previamente
conﬁgurado para operar sua TV.
SKIP
Avança alguns segundos da
programação gravada. Mantenha
pressionado para ir diretamente
ao ﬁnal da gravação.
FF
Avança a programação
em diferentes velocidades.
PLAY
Exibe o programa gravado.
Mantenha pressionada para
ativar a câmera lenta.
REC
Grava os programas
que você escolher.
SAIR
Sai das telas de Menu e
volta para o último programa
visualizado.
? INFO
Exibe informações do programa.
TECLAS DE NAVEGAÇÃO
Possibilita a navegação pelo
Menu e demais recursos.
CH
Muda o canal da TV e desce
a barra de rolagem das telas
do Menu.
PREV
Alterna para o último
canal visualizado.
ENTER
Conﬁrma a numeração
digitada.

