
 

 

Boa tarde paulo 

 

 

 

 

 

 

Para o ajudar a voltar a sintonizar canais na sua televisão sem Box, a Vodafone compilou um 

conjunto de manuais síntese das principais marcas e modelos de televisões. 

 

 

Televisores Samsung 
 

Configurar automaticamente 

1. escolha MENU e com os botões de navegação (Baixo/Cima) seleccione o menu Antena e entre no menu 

premindo ENTER (centro dos botões de navegação).  

2. com o botão de navegação (Baixo) selecione Sintonização automática/Memor. Auto e prima ENTER, 

escolha novamente Sintonização automática e sobre Iniciar prima ENTER para iniciar a procura e 

memorização automática dos canais. 

3. Para sair basta premir repetidamente o botão RETURN 

 

Configurar manualmente Canais/Programas (em modo analógico) 
1. escolha MENU e com os botões de navegação (Baixo/Cima) selecione o menu Antena e entre no menu 

premindo ENTER (centro dos botões de navegação).  

2. com o botão de navegação (Baixo) selecione Sintonização manual/Armaz Manual e prima ENTER, 

seleccione Sintonização de Canal Analógico e prima ENTER para iniciar a procura. Siga as instruções no 

painel.   

3. Para sair basta premir repetidamente o botão RETURN 

Televisores Philips 
 
Configurar automaticamente 

1. escolha Home (símbolo Casa), selecione Configuração e prima OK 

2. selecione Procurar canais > Reinstalar canais  e prima OK. 

3. selecione país onde instala o televisor. 

4. selecione Cabo (DVB-C). É iniciada a procura de canais. Siga a as instruções no ecrã.  

 

Configurar manualmente Canais/Programas (em modo analógico) 

 
1. escolha Home (símbolo Casa), selecione Configuração e OK 

2. selecione, usando os botões de navegação(Esquerdo/Direito), Definições de canais 

>Instalação de canais> Analógico: Instalação manual e OK 

3. selecione Procurar canal e prima OK.  

4. Para memorizar o canal selecione Concluído e OK 

 

Televisores LG 
 
Configurar automaticamente 

1. escolha Home (Início) para aceder aos menus principais 

2. com os botões de navegação desloque-se até CONFIGURAR e prima OK 

3. navegue até Sinton. Automática e OK novamente 

4. desloque-se até Antena e prima OK 

http://www.recursosvdf.pt/ds/docs/manuais_sintese.pdf


 

 

5. selecione Começo para iniciar a sintonização automática. A TV sintoniza e guarda automaticamente 

os programas disponíveis. 

6. quando terminar, prima EXIT (Sair). Quando voltar ao menu anterior, prima BACK (Retroceder) 

 

Configurar manualmente Canais/Programas (em modo analógico) 

1. escolha Home (Início) para aceder aos menus principais 

2. com os botões de navegação desloque-se até CONFIGURAR e prima OK 

3. navegue até Sinton. Manual e prima novamente em OK  

4. Desloque-se até TV ou TV por Cabo e OK 

5. navegue nos tipos de programas e adicione ou elimine Canais/Programas 

6. com os botões de navegação desloque-se até Sistema de TV 

7. desloque-se até V/UHF ou Cabo 

8. com os botões de navegação ou os botões numéricos vá até ao número do canal desejado 

9. prima os botões de navegação para se deslocar e iniciar a pesquisa 

10. desloque-se até Memória e OK 

11. quando terminar, prima EXIT (Sair). Quando voltar ao menu anterior, prima BACK (Retroceder) 

 

Televisores Panasonic  
 

Configurar automaticamente 

1. prima o botão central (Action) dos botões de navegação para aceder ao MENU  

2. com os botões de navegação (Cima/Baixo) selecionar o menu SET UP e no botão Action entrar em 

SET UP 

3. novamente com os botões de navegação (Cima/Baixo) selecionar PROG CHAN e com a seta a direita 

entrar no Submenu. 

4. selecione AUTO PROGRAM com os botões de navegação (Cima/Baixo) e na seta a direita para iniciar 

a sintonização automática de canais. 

 

Configurar manualmente Canais/Programas (em modo analógico) 
1. prima o botão central (Action) dos botões de navegação para aceder ao Menu  

2. com os botões de navegação (Cima/Baixo) selecionar o menu SET UP e no botão Action entrar em 

SET UP 

3. Novamente com os botões de navegação (Cima/Baixo) selecionar PROG CHAN e com a seta a direita 

entrar no Submenu 

4. selecione MANUAL PROGRAM com os botões de navegação (Cima/Baixo) e na seta a direita para 

aceder ao menu seguinte 

5. usando os botões numéricos do comando ou as setas (cima/baixo) selecione o canal pretendido 

6. para a sintonização premir os botões de navegação (Esquerda/Direita) e para definir prima OK   

 

Televisores TOSHIBA 
 

Configurar automaticamente 

1. premir o botão MENU e selecionar Instalar com os botões de navegação (Esquerdo e Direito) e OK 

2. selecione Procura Automática de Canais com os botões de navegação (Cima/Baixo) e OK.  

 

Configurar manualmente Canais/Programas (em modo analógico) 
1. premir o botão MENU e selecionar Instalar com os botões de navegação (Esquerdo e Direito) e OK 

2. selecione Procura Manual de Canais com os botões de navegação (Cima/Baixo) e prima em OK 

3. selecione o tipo de procura Analógico com os botões (Esquerdo/Direito) e OK para iniciar a procura. 

Televisores SONY 
 

Configuração de canais 



 

 

1. premir o botão MENU e use os botões de navegação (Cima/Baixo) para aceder ao menu Ajuste do 

Canal e pressione o botão de ação OK (centro dos botões de navegação) 

2. selecione, com os botões de navegação (Cima/Baixo), Auto Programação e prima novamente no 

botão de ação para aceitar e iniciar a Auto programação 

3. para sair premir o botão MENU. 

 

 

 

 


