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1. AVISOS GERAIS E PRECAUÇÕES 

1.1. Instruções importantes de segurança

A fim de evitar acidentes, as seguintes medidas de segurança devem ser seguidas na instalação, utilização e 

manutenção do dispositivo. 

 
Antes de utilizar este dispositivo, leia atentamente este manual 
 

A fim de reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o dispositivo à chuva ou à umidade. 

 NÃO REMOVA A TAMPA (OU O VERSO). 

 NÃO TOCAR NOS COMPONENTES INTERNOS. 

 CONSULTE A MANUTENÇÃO OU REPAROS PARA UM SERVIÇO TÉCNICO GARANTID 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

  
Este símbolo indica perigo 

  
Este símbolo indica ações 

proibidas 

  
 

Este símbolo indica ações 
obrigatórias 

 

 Do not set up the device on trolleys, tables or shelves uneven or unstable. The product may fall, causing 

serious injury to a child or adult and serious damage to the product. 

 Não instale o dispositivo em carrinhos, mesas ou prateleiras irregulares ou instáveis. O produto pode cair, 

causando lesões graves a uma criança ou adulto e sérios danos ao produto 

 O equipamento deve ser manuseado e transportado com cuidado. Paradas repentinas, força excessiva e 

superfícies irregulares podem fazer com que o dispositivo e sua plataforma caiam 

 Não derrote o pino de aterramento da tomada de energia. A remoção do pino de aterramento aumentará o 

risco de danos ao dispositivo. Se a tomada não puder ser conectada à tomada, peça a um eletricista para 

instalar uma tomada compatível. 

 Utilize este dispositivo sempre com a tomada marcada na etiqueta de classificação, localizada na parte 

traseira do dispositivo. 

 Nunca sobrecarregue as tomadas. 

 Utilize o cabo de força com cuidado. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de força. 

 Não puxar o cabo principal. Não manuseie o cabo de alimentação com as mãos molhadas. 
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 Não toque no cabo de alimentação ou na antena durante tempestades elétricas. 

 Desligue o cabo de rede da tomada se o dispositivo não for usado por um longo tempo. 

Não ritmar ou usar este dispositivo perto da água.

 Nunca exponha o dispositivo a líquidos, chuva ou umidade. Contate um serviço técnico autorizado se algum 

dos itens anteriores for derramado sobre o dispositivo. 

 Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas ou à luz direta do sol, ele pode superaquecer e ser 

danificado. 

 Não instale o dispositivo perto de fontes de calor como radiadores, fogões, fornos ou qualquer outro 

dispositivo que possa causar calor. 

 Não tente reparar o dispositivo por conta própria. 

 Abrir e remover as coberturas pode expor você a tensões perigosas ou outros riscos, e pode anular a 

garantia. Ele deve ser reparado por pessoal qualificado. 

 Não coloque ou deixe cair qualquer coisa estranha ob ect no dispositivo. 

 Não insira nada nos slots de ventilação de seu dispositivo. A inserção de um objeto metálico ou inflamável 

pode causar incêndio ou choque elétrico. 

 Não obstrua as aberturas de ventilação. Deixe espaço aberto ao redor do dispositivo. Nunca coloque o 

dispositivo em: camas, sofás, tapetes ou superfícies similares; perto de cortinas, paredes, prateleiras, 

armários ou qualquer outro lugar onde possa haver ventilação insuficiente. 

 Desligue sempre o cabo de rede da tomada antes de limpar o dispositivo. 

 Nunca use líquidos ou pulverizadores no dispositivo. 

 Limpe-o apenas com um pano limpo e seco. 

 Utilizar somente acessórios recomendados pelo fabricante. 

USO DE FONE DE OUVIDO

 Utilize os fones de ouvido com um volume moderado para evitar danificar sua audição. 

 Se você não conseguir ouvir nada ao tocar, não aumente o volume, a música pode começar de repente com 

um volume muito alto. Uma pressão sonora excessiva por parte dos fones de ouvido pode causar perda 

auditiva. 

 Para evitar danificar sua audição, ajuste o volume ao mínimo antes de tocar e aumente o nível como desejar 

quando a reprodução começar. 

ATENÇÃO: Este manual do usuário é apenas para referência, a unidade real pode ser ligeiramente diferente.
 



46 

1.2. Instruções de segurança da Antena 

Se uma antena externa estiver conectada, siga estas precauções: 

 Uma antena externa não deve ser colocada em locais onde ela possa entrar em contato com cabos elétricos, 

luzes ou circuitos aéreos. 

 Ao instalar uma antena externa, deve-se ter extremo cuidado para evitar o contato com instalações elétricas 

aéreas. O contato direto com a rede elétrica pode ser letal e deve ser evitado. 

 

Fio dentro da antena: fio dentro da antena 

Unidade de saída de papel: unidade de saída de papel da antena aterrada 

Condutor: Condutor de aterramento  

Braçadeira de aterramento: Braçadeira de aterramento 

Base de serviço de energia: base de serviço de energia 

Equipamento: equipamento de serviço de energia 

  

FIO DE ANTENA

UNIDADE DE DESCARGA DA 
ANTENA

CONDUTORES DE ATERRAMENTO

GRAMPO DE 
TERRA

ATERRAMENTO DO SERVIÇO DE 
ENERGIA

EQUIPAMENTO DE 
SERVIÇO ELÉTRICO 

GRAMPO DE TERRA



47 

2.  VISÃO GERAL DA TV LED  

2.1. O que está na Caixa  

 

 
 

 

 
 
 

 
 

TV LED                                    CONTROLE REMOTO

 

MANUAL DO USUÁRIO

 

 

   
 

AAA PILHAS

 

CARTÃO DE GARANTIA

 

GUIA DE MONTAGEM
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2.2 COMO INSTALAR PERNA DE TV 

A TV é fornecida com uma perna separada. Você pode encontrá-lo no topo da cortiça. Você encontrará os 

parafusos na bolsa de acessórios. 

IMPORTANTE!!! Manuseie a TV com cuidado. Isso pode torcer a tela, quebrando-a. 

Passo Um 

Coloque a TV voltada para baixo sobre um pano ou cobertor, sobre uma mesa ou superfície plana para evitar 

arranhar a tela. 

Passo Dois 

Apresentar a perna em seus suportes. Na TV, o suporte tem uma peça plástica excepcional, que evita colocar a 

perna de cabeça para baixo. A parte mais larga da perna vai para a parte de trás da TV. 

 

  

1

2
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2.3 Descrição de TV 

Vista do lado direito Vista frontal  Vista do lado esquerdo 
 

 

 

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

 

TECLADO

 

Esta TV usa um único botão que executa todas as funções de um teclado normal. Para ativar o teclado na tela, 

você deve pressionar o botão seguinte uma vez e verá uma tela como esta:

 

  
 

TECLA DE ESPERA
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2.3 Descrição de TV 
 

Vista do lado direito Vista frontal  Vista do lado esquerdo 

 

 

 

 

NOTA: A TV pode vir com plásticos de proteção ao redor do perímetro externo, assim como uma película plástica 

protegendo toda a tela. Quando você remover a película plástica de proteção na tela, faça-o com cuidado. Esta 

película é flexível e pode ser facilmente removida. Esta película não é rígida, e não se quebra como um vidro. Há 

apenas uma película protetora.

 

Uma vez removido, não tente remover mais camadas . Isto provocará uma quebra em sua tela, que não será 
coberta pela garantia.
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1. S.SOM

 

DIGITAL: Porta de saída digital COAXIAL. Esta é a porta que deve ser usada para conectar a TV ao 

amplificador externo. O som de todas as fontes da TV passará por esta porta. O nível de som desta porta não será 

afetado pela chave de volume do controle remoto da TV. Você desfrutará de som digital completo em seu sistema 

de áudio com múltiplos alto-falantes. Seu amplificador deve ter a porta DIGITAL IN COAXIAL.

 

 

2.

 

Fones de ouvido: O fone de ouvido deve estar conectado à TV para que os alto-falantes soem.

 

3.

 

Antena: Você pode sintonizar DVB-T, DVBT-2, DVB-C e DVB-S2. Enquanto seu sintonizador é T2/S2, esta TV 

é capaz de receber canais de 4K transmitidos. No entanto, esta tela não é capaz de exibi-los. Este comportamento 

é normal. Caso você queira usar sua antena parabólica, conecte-a à porta fêmea rosqueada.

 

4.

 

RJ45:

 

RJ45 Porta de Ethernet. Esta porta é compatível com 10/100 mbs.

 

  

 5. HDMI: A porta HDMI é usada para conectar dispositivos e tem o desempenho e a resolução. Eles 

são CEC e HDMI 3 também é ARC. A porta HDMI 2 é HDMI 1.4a versão, t Os outros dois são a versão 

1.4.
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6.

 

USB:

 

A porta USB 2.0 pode ser usada para gravar e reproduzir programas de TV TVD, gravados com esta TV. 

Esta porta também pode ser usada para reproduzir seus próprios filmes, ver fotografias ou ouvir suas músicas. 

Alguns arquivos não poderão ser lidos devido à restrição de licenças. Não use a porta USB da TV para carregar 

seu telefone celular. Isso pode resultar em danos para sua TV. O tamanho máximo de armazenamento que pode 

ser lido pela TV é 1 Terabyte. Os formatos FAT32 e NTFS são suportados.

 

7.

 

AV:

 

Esta é uma porta de entrada para TV, para conectar qualquer dispositivo usando o sinal de vídeo 

composto normal, e os canais estéreo analógico esquerdo e direito. A cor dos conectores é a seguinte:

 

 

esquerdo

 

de áudio

 

 

 

Caso seu dispositivo só tenha porta de saída SCART EUROCONNECTOR, você pode encontrar uma ampla gama 

de adaptadores no mercado para converter seu SCART em conector RCA macho. Você deve conectar um cabo 

triplo RCA vermelho branco branco amarelo macho (não fornecido) conectando os outros três terminais na TV.
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8.

 

YPbPr mini:

 

Esta é uma porta de vídeo de entrada, útil para conectar qualquer dispositivo usando o sinal de 

vídeo de três componentes. O tipo de sinal neste conector é o seguinte:

 

 

 

 

 

 

Caso precise usar esta porta, você deve ter o conector de cabo RCA macho-macho apropriado e conectá-los ao 

adaptador RCA fêmea. O som deste dispositivo deve ser inserido na tv usando a porta de entrada VERMELHA E 

BRANCA, no MINI AV Jack.

 

 

9. CI+: Esta é uma interface multimídia comum, que pode ser usada para obter acesso a alguns programas / canais 

pay-per-view. O usuário deve estar atento à posição de inserção, ou qualquer pino pode ficar dobrado ou 

danificado, podendo resultar na não leitura do CAM. Esta falha não é coberta pela garantia.
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Botões de controle remoto 
 
1.  : Ligue a TV ou entre no modo de espera. 

2. : Configurar a hora do sono. 

3. 0-9: As figuras "0-9" são usadas para entrar diretamente o 

número do canal. 

4. :Desligue o som e ligue-o pressionando novamente.  

5. : Pressione este botão para alternar entre o programa 

atual e o anterior que você estava observando. 

6. SUBTL: Ativar ou desativar as legendas. 

7. V.O. : Pressione este botão para mudar a faixa de áudio 

original.  

8. : Pressione este botão para voltar a qualquer lugar no menu 

e também na zona de Transmissão híbrida / TV de banda larga. 

9. VOL+/-: Aumentar o volume. 

10. P+/-: Avançar/retroceder o programa. 

11. Pressione esta tecla para ir para a página inicial da zona 

inteligente.

12. Interruptor do rato. 

13. Selecione diretamente o modo de imagem diferente. 

14. : Função Aparência. 

15. 15.:  Função Aparência. 

16. MENU: Inicie o menu do sistema e retorne ao menu superior. 

17. :Use este botão para selecionar o INPUT. 

18. Pressione para selecionar itens. Pressione 

para ajustar.  

19. OK :Para confirmar a escolha com o item de menu destacado. 

20. EXIT : Pressione para sair do menu OSD. 

21. INFO: Pressione para exibir a tela da fonte e do canal.  

22. Pressione para retroceder rapidamente no modo USB. 

Solicite a página de índice no modo teletexto. 

 
 

10
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Botões de controle remoto 
 
23. :Pressione para PLAY ou PAUSE no modo USB, inicie a 

reprodução e PAUSE no modo USB. 

Pressione uma vez para ampliar para a parte superior do 

TXT; pressione a segunda vez para ampliar para a parte inferior 

do TXT; pressione a terceira vez para diminuir o zoom do TXT. 

24. : Pressione para avançar rapidamente no modo USB. 

Este botão mostra/esconde as respostas na página do 

jogo ou do concurso. 

25. :   : Pressione para voltar ao modo USB 

 Ao assistir TV, se o canal tiver TXT, este botão mostrará a 

hora, capturada do TXT. Se o canal não tem TXT, este botão não 

faz nada.  

26.  

27. Quando uma página contém duas ou mais subpáginas, ela 

será automaticamente alterada. 

28. .  Pressione para avançar no modo USB. 

Este botão oculta / mostra rapidamente o TXT na mesma 

página selecionada. Isto não sai do TXT. 

29. .  Botão de gravação. Pressione este botão para iniciar a 

gravação em tempo real. 

.  :Ativar e desativar o teletexto. 

30. . FAV: Pressione para abrir a lista de favoritos. Adicione ou 

remova seus canais favoritos no menu de edição de canais. 

31. .  EPG: Lançar o EPG (Guia Eletrônico de Programas) 

32. .  TV/RADIO: Ao assistir ao canal, permite alternar entre os modos de TV e Rádio. 

33. .  Dá acesso direto ao USB. 
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3. CONFIGURAÇÃO DE TV LED 

Use o manual do fabricante como referência para conectar qualquer dispositivo externo. Ao conectar qualquer 

dispositivo externo, não conecte nenhum cabo de energia às tomadas de parede até que as outras conexões 

estejam concluídas. 

3.1 TV a cabo ou conexão de antena 

CONEXÃO DA ANTENA 

A seguir você encontrará uma breve explicação do tipo de conexão fornecida com os diferentes sistemas de antena. 

Um sistema de 75 Ohm é normalmente um cabo redondo (não incluído) com um conector tipo IEC que pode ser 

facilmente fixado a um terminal sem ferramentas. 

 

IEC Tipo conector 

 

Coaxial 75 Ohm cabo (rodada) 

 

e o seguinte esquema para conectar a antena externa. 

 

 

Coaxial 75 Ohm cabo

VHF/UHF antena 

Duplo 300 Ohm cabo 

VHF/UHF antena 
300-75 Ohm 
adaptador(não 
incluído) 
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CONEXÃO DE TV A CABO 

• Algumas empresas de TV a cabo oferecem canais Premium pagos. Como o sinal desses canais é codificado, 

normalmente um conversor/descodificador para TV a cabo é fornecido ao cliente pela empresa de TV a cabo. 

Este conversor/descodificador é necessário para visualizar normalmente os canais codificados. 

Para obter instruções específicas sobre a instalação da TV a cabo, pergunte a sua empresa de TV a cabo. 

 

No esquema seguinte é mostrado um exemplo de como conectar o conversor/decodificador fornecido por 

sua empresa de TV a cabo: 

 

 

 

Em seguida, conecte o adaptador de rede a uma tomada elétrica. 

 

RF interruptor: tomada de radiofrequ ncia(não 
incluída) 

VHF/UHF IN 
VHF/UHF entrada 

Cabo TV: Cabo de TV 
decodificador(não incluído) 

Cabo TV linha:Cabo TV linha

2 conjuntos de divisor de 
sinal 
2 conjuntos de sinal 
splitter(não incluído) 
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3.2. Conectando dispositivo AV via AV in (cabo não incluído) 

 

1.

 

Use o AV no cabo para conectar os conectores de saída do dispositivo externo de áudio/vídeo ao AV em 

conexão com a sua TV LED. Use um cabo de áudio para conectar os conectores de saída de áudio de seu 

dispositivo de áudio/vídeo ao AV de áudio em conexão com sua TV LED.

 

2.

 

Conecte todas as conexões antes de ligar sua TV LED ou outro dispositivo conectado.

 

3.

 

.pressione o botão de ligar em seu controle remoto para ligar a TV LED.

 

4.

 

Pressione a tecla ENTRADA no controle remoto e use os botões ou T para selecionar AV in , e pressione OK.

 

O AV nos conectores de seu aparelho pode ser etiquetado como AV em .

 

Para mais informações sobre esta 

conexão, consulte o manual do usuário de seu dispositivo de áudio/vídeo.
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3.3 Conectando dispositivo AV via HDMI (cabo não incluído) 

 

1. Use um cabo HDMI para conectar os conectores de saída HDMI de seu dispositivo à conexão HDMI de sua TV 

LED. 

2 Conecte todas as conexões antes de ligar sua TV LED ou outro dispositivo conectado. 

3. pressione o botão de ligar em seu controle remoto para ligar a TV LED. 

4. Pressione a tecla ENTRADA no controle remoto e use os botões £. ou T para selecionar HDMI, e pressione OK. 

O conector HDMI fornece sinais de áudio e vídeo, não há necessidade de conectar o cabo de áudio.

HDMI Cabo

 

Parte traseira do DVD ou VCR 

 

DVD ou VCR
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3.4 Conectando dispositivo AV via DVI/HDMI (cabo não incluído)

 
1.Use um cabo HDMI para DVI para conectar os conectores de saída DVI de seu dispositivo à conexão HDMI de 

sua TV LED.
 

2 Conecte todas as conexões antes de ligar sua TV LED ou outro dispositivo conectado.
 

3. pressione o botão de ligar em seu controle remoto para ligar a TV LED.
 

4. pressione a tecla ENTRADA no controle remoto e use os botões _. ou T para selecionar HDMI, e pressione OK.
 

Se a TV LED estiver conectada ao conector DVI de seu dispositivo de áudio/vídeo, você precisará de um cabo 

HDMI para DVI ou um adaptador HDMI (não incluído) e um cabo de áudio
 

Cabo de áudio
 

HDMI para cabo 
DVI

 

Parte traseira do DVD 
ou VCR 

 

DVD ou VCR
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 4. Guia de instalação
 

Quando a TV é ligada pela primeira vez, ou quando reinicializada para as configurações de fábrica, a TV mostra a 

primeira tela de instalação

 

 
Pressione a tecla OK pelas duas vezes

 
para sair do STORE MODE

 

1/6 

Nesta tela, o usuário deve selecionar o idioma com o qual os menus na tela serão exibidos. 

 

idioma. 
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2/6 

Nesta tela, você deve selecionar o país onde a TV será utilizada. 

O país pré-

-la Posicione-se nele, e pressione OK para 

3/6 

Nesta tela, você deve selecionar o fuso horário correspondente à sua região. 

 

O fuso horário padrão é GMT +1, Madri. Se você não quiser mudá- ara continuar. 

Para mudá-
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4/6 

 para ir para SKIP, e 

confirme a passagem para a tela seguinte pressionando a tecla OK. 

 

Para conexão com fio, conecte um cabo LAN. A TV se conectará à Internet. 

Para conexão Wi-Fi, pressione OK. A antena WIFI será ligada. 

 

onar sua rede Wi-Fi. Pressione OK para conectar. 

Uma tela aparece para inserir a senha. Pressione OK para iniciar o teclado na tela.
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contém números, você pode marcá-los usando o teclado numérico do controle remoto. 

Após digitar sua senha, pressione a tecla Done, e então pressione OK. 

 

O teclado será escondido. 

 

Dicas: se você cometer um erro ao digitar um caractere, e tiver pressionado o botão NEXT, e devido a isso o 

teclado tiver desaparecido, pressione novamente o botão OK em sua senha para lançar o teclado. Você pode 

corrigir clicando no botão OK no botão Return do teclado na tela.When the tv connects, use the  botão to 

continue. 

5/6 

Nesta tela você pode escolher se quer usar a TV em casa, no escritório, no bar... ou você pode selecionar o modo 

loja, para mostrar sempre as características principais. 

 



65 

 

Por padrão, a opção Home é selecionada, esta é a mais comum. Se você quiser mudar para o STORE MODE, 

 

passagem para a tela seguinte pressionando o botão OK. 

6/6 Nesta tela, selecione o que você deseja começar a usar. 

 

Por padrão, o modo selecionado é TV ZONE, que permitirá sintonizar os canais, usar o HDMI, as entradas AV e 

YPbPr... Pressione o botão ok para concluir. 

OBSERVAÇÃO: nas páginas seguintes, será mostrado o uso da zona inteligente. Para entrar na zona SMART a 

partir da TV, pressione o botão START que é indicado com o ícone HOME no controle remoto. 
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ZONA DE TV 

 

Ao selecionar a zona de tv, é exibida a seguinte tela:

 

 

País ou Região: para selecionar o país ou a região onde sua TV será utilizada. Por padrão, a opção Espanha é 

marcada. 

Sintonia automática digital: para escanear automaticamente todas as freqüências disponíveis. Nesta tela, a 

busca SOMENTE varrerá canais com o padrão DVB-T. Para outros tipos de canais, você deve selecionar a entrada 

apropriada: DVB-C, se você tiver este tipo de plataforma; DVB-S se seu disco de satélite estiver conectado ao 

conector da antena; ATV se você quiser procurar por um canal analógico. Na Espanha, não há mais transmissões 

analógicas. 

Sintonia manual digital: para permitir que o usuário pe

passar para START TUNING e pressione OK. Os canais encontrados serão adicionados ao final da lista existente, 

se houver. 

 

LCN: 

A opção LCN ordena os canais em ordem lógica e os reproduz em diferentes canais de TV. Atualmente, na 

Espanha, esta opção não está disponível. Ativar este parâmetro pode realizar ações indesejadas em sua lista de 

canais, como apagá-lo completamente ou não classificá-lo de acordo com suas preferências. Não ative esta opção. 

Por padrão, esta opção não é válida para os países espanhóis.
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Pressione o botão OK para iniciar a busca. 

A busca indicará o número de canais encontrados. Quando a busca estiver concluída, você verá o primeiro canal 

de TV que encontrou. 

 

OBSERVAÇÃO: a lista de canais será exibida quando você pressionar o botão OK. Você verá que há menos 

canais do que aqueles encontrados. Isto porque os outros canais em falta são canais de rádio ou de dados, é por 

isso que não são mostrados na lista de canais de TV. Pressione o botão TV / RADIO para alternar entre a lista de 

canais de TV ou a lista de canais de rádio. 

Descrição do botão ENTER 

 

DVB-T é a principal fonte de entrada, onde existem os canais de TV. O DVB-C é a 

fonte de entrada para procurar canais de TV a cabo. Isto só será possível se este tipo 

de sinal for recebido por sua casa, ou se você tiver comprado o serviço. 

DVB-S é a fonte de entrada que você deve usar para sintonizar os canais de satélite. 

Você deve ter uma parabólica instalada, para poder sintonizar canais deste tipo. 

ATV lhe permite sintonizar canais analógicos. Embora na Espanha atualmente não 

existam tais transmissões, alguns canais locais, circuito fechado de televisão, vídeos 

comunitários, vídeos VHS podem ser sintonizados pela fonte analógica. 

HDMI 1, 2 e 3 permite acessar seus dispositivos de entretenimento, como consoles de 

jogos, reprodutores de vídeo, computadores, navegadores de internet...  

AV permite que você veja os dispositivos conectados na porta mini AV. Geralmente 

usado para vídeos antigos em VHS ou DVD sem HDMI, ou consoles de jogos. 

YPbPR permite que você se conecte aos dispositivos de vídeo componente. O som 

destes dispositivos deve ser conectado usando os conectores VERMELHO e 

BRANCO do adaptador AV.
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DESCRIÇÃO DO BOTÃO DO MENU 

Ao pressionar o botão MENU, você tem acesso às seguintes opções de configuração de 

canais:

 

 GUIA DO PROGRAMA: acessa o guia eletrônico do programa pressionando este ícone. Este guia pode levar 

alguns minutos para ser carregado. Este guia tira suas informações do que as transmissões de televisão mostram. 

 

 

sobre a transmissão são exibidas à direita. Para ver a sinopse - quando a estação a transmite - pressione OK no 

programa que você está vendo. Em alguns casos, a sinopse pode não parecer completa, se ela contiver mais 

informações do que aquelas que podem caber nas primeiras linhas. Para lê- . 

Para alterar a data dos programas mostrados, vá para DAY  

Botão VERMELHO: pressione o botão vermelho para agendar uma gravação ou um lembrete 

 



69 

 

Pressione OK para confirmar. 

Botão VERDE: use este botão para ir para um dia anterior. 

Botão AMARELO: pressione este botão para ir para um dia depois. 

Botão AZUL: pressione este botão para acessar a lista de programação. 

NOTA: este dispositivo está preparado para gravar programas de televisão. Para isso, é necessário inserir um USB 

ou um disco rígido. O disco deve ser formatado ¡n FAT32. O tamanho máximo da partição que você pode usar de 

forma confiável é 1Terabyte. 

 Edição de canais: permite colocar os canais na ordem desejada; apagá-los, ignorá-los ao fazer mudanças 

usando os botões P + ou P-, para marcá-los como favoritos. Para marcar, como favorito, vá até o canal desejado, e 

pressione o botão FAV no controle remoto. Um coração será colocado neste canal. 

Para apagar um canal, vá até ele e pressione o botão VERMELHO no controle remoto. Uma caixa de confirmação 

será exibida. 

Para pular um canal, vá até ele, e pressione o botão VERDE no controle remoto. 

Para posicionar os canais, pressione o botão AMARELO, e você verá que os quadrados vazios aparecerão no lado 

esquerdo de todos os canais. 

-lo, e pressione o botão OK para confirmar 

a comutação da posição do canal. 

 

 

País ou região: permite mudar, a qualquer momento, o país em que você vai sintonizar a TV. 
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 Sintonia Automática: a qualquer momento, use esta opção para pesquisar canais novamente. 

Sintonia manual:permite que você pesquise 

passar para a função START TUNING e pressione OK. Os canais encontrados serão adicionados ao final da lista 

existente, se houver. 

Registro: use esta opção para acessar as opções de gravação. Para usar esta opção, é necessário ter 

um dispositivo de armazenamento externo conectado. 

 

Selecione o disco para gravar: se você conectar dois dispositivos externos, esta opção 

permite selecionar em qual deles você deseja gravar. 

Configurações de pausa ao vivo: permite que você ligue a pausa ao vivo. 

Iniciar gravação: inicia a gravação ao vivo. 

Lista de agendamento: use esta opção para acessar o calendário de agendamento de 

canais. Nesta opção você pode adicionar uma nova programação, editar a existente, 

remover algumas delas ou remover todas elas. 

Lista de gravações: use esta opção para reproduzir as gravações feitas com a tv. 

 

 

Idioma da legenda:use esta opção para ativar ou desativar as legendas, ou definir que tipo de legendas 

a serem exibidas. 

 CONFIGURAÇÃO DA DTV, 

LCN: a opção LCN organiza os canais de acordo com uma ordem lógica, que é transmitida 

pelos diferentes canais de televisão. Atualmente, na Espanha, esta opção não está 

disponível. A ativação desta função poderia resultar em ações indesejáveis em sua lista de 

canais, como o cancelamento total ou a impossibilidade de organizá-los como você 

desejar. Não ative esta opção. Esta opção é desativada por padrão, para o país Espanha. 

INTERFACE COMUM: permite que você insira as opções do cartão de serviços pré-pagos 

que o usuário, se tiver, pode inserir no slot Cl +. 

TIPO DE SUBTITLOS: permite ativar as legendas para pessoas surdas, e ao contrário dos 

tradicionais, também indica, as ações sonoras no filme por meio de um texto (aplausos, 

pancadas, tiros, risos) 



71 

 

SUBTÍTULO PRINCIPAL: permite selecionar o idioma do subtítulo principal. 

SUBTÍTULO SECUNDÁRIO: permite selecionar o idioma do subtítulo secundário. NOTA: independentemente do 

que o usuário selecionar, estas legendas são fornecidas pela transmissão, portanto, as mudanças que você fizer 

podem não ter qualquer efeito na TV. 

TIPO DE AUDIO: 

transmissão televisiva, portanto, nem sempre estará disponível. 

AUDIO PRINCIPAL: permite definir o idioma no qual as transmissões serão ouvidas. Esta informação é 

transmitida pelos programas, portanto, se, por exemplo, você ativar o inglês, e a transmissão marcar a trilha sonora 

como QAA, a TV continuará a falar em espanhol. 

AUDIO SECUNDÁRIO: permite definir a língua secundária na qual as transmissões serão ouvidas. Esta 

informação é transmitida pelos programas, portanto, se, por exemplo, você ativar o inglês e a estação marcar a 

trilha sonora como QAA, a TV continuará a falar em espanhol. 

HBBTV: permite ativar ou desativar as funções Hbbtv. 

OPÇÕES DE TV 

Para acessar estas opções, pressione o botão MENU, seguido uma vez pelo botão W para acessar eles: 

 

Modo de imagem: 

pode variar na opção USUÁRIO como preferir. 

Retroiluminação: Use os bot  

 

Temperatura de cor: 

tela. 

DNR: 

sinal, eliminando os ruídos nos perfis dos objetos e das pessoas. 

FILM MODE: 

ao reproduzir filmes gravados a 24 quadros por segundo. 

Aspecto da relação: da 

imagem: 16: 9,4: 3, completo, zoom 1, zoom2, panorâmico, automático.
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Modo de som: 

você prefere. Você pode variar na opção USUÁRIO conforme sua preferência. 

BALANÇO: 

alto-falantes, removendo seu oposto. 

Surround: ele ativa o filtro que simula um efeito surround. 

AVL (VOLUME AUTOMÁTICO): 

volume automático. Esta opção tenta evitar os diferentes volumes sonoros que 

existem entre a emissão normal e as propagandas. 

Saída de som digital: 

através da porta de saída. Você pode deixá-la no modo automático. Se você conectar 

um dispositivo de som através deste conector, e não ouvir nada, mude para PCM. 

 

 

 

Linguagem de transmissão: permite que você selecione a trilha sonora para ouvir o programa. 

Descrição de áudio: use o botão OK para ativar o audioguia. Esta função só está disponível nas emissões e nos 

programas que a possuem. Neste caso, um ícone identificador será exibido na transmissão. Esta função ativa uma 

trilha sonora adicional que descreve os eventos sem som que acontecem na tela para explicar às pessoas com 

problemas de visão o que está acontecendo no local. Ao ativar esta opção, uma barra é exibida para definir o 

volume deste audioguia. 

 

CEC:  

 

Tempo no menu na tela: define por quanto tempo os menus na tela permanecerão 

ativos. 

Despertador: define um timer para desligar a TV, mesmo que você use o controle 

remoto. 

Desligamento automático: define o tempo de desligamento automático para nenhuma 

atividade. Se você realizar qualquer operação na TV, este temporizador será 

reinicializado.
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Bloqueio do sistema: para acessar, digite o código de bloqueio padrão, 0000. 

 

Para ativar os bloqueios do sistema, você tem que ativá-lo usando os botões  

Bloco de entrada: é usado para evitar o uso de todas as fontes de entrada na TV. 

Pressione OK para ativar o bloco para aquelas fontes cujo uso você deseja evitar. 

Bloco de canais: é usado para restringir o uso de algum canal de TV. Pressione OK 

para ativar o bloco para aqueles canais cujo uso você deseja proteger com a senha. 

Restrição de programa: ativa o controle dos pais para as transmissões de televisão. 

Alterar PIN: pressione OK para alterar o código de bloqueio. Você deve digitar o 

código atual e depois digitar duas vezes o novo código. 

 

 

 

 

 

Idioma do menu: permite mudar o idioma no qual os menus na tela são exibidos. 

 

Idioma do teletexto: permite definir o conjunto de caracteres do teletexto. 

 

Localização: permite mudar o modo de loja do formulário para o modo doméstico. 

 

Entrada padrão: permite que você indique sua preferência inicial: ligar a última 

entrada em que você estava, ligar sempre na zona da TV ou na zona Smart. 

 

Reinicie a TV: pressione a tecla Ok para reiniciar sua tv para o modo padrão. Você 

CONFIRM e confirme para reiniciar pressionando OK. 
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HBBTV FUNÇÃO 

A função hbbtv, também conhecida como televisão híbrida, permite que você tenha acesso a uma maior oferta de 

televisão. Para desfrutá-la, as seguintes condições devem ser atendidas simultaneamente 

• Ter uma tv conectada à internet. 

• Ter um sinal de antena de televisão. 

Este dispositivo está preparado para usar a tecnologia Hbbtv. Esta oferta é mostrada na tela da televisão por meio 

de mensagens pop-up que podem aparecer em qualquer parte da tela, geralmente nas laterais ou na parte inferior, 

e indicam qual botão do controle remoto você pode apertar para inserir este conteúdo. Geralmente, ele será um 

dos botões coloridos, anteriormente utilizado para controlar o teletexto. Nem todos os canais de televisão oferecem 

serviços híbridos. A qualidade de reprodução depende sempre de sua largura de banda. 

Quando você entra no conteúdo híbrido, alguns botões podem não funcionar. Esta situação é normal.
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ZONA INTELIGENTE 

Para entrar na ZONA INTELIGENTE, pressione o ícone que representa uma casa em seu controle remoto. 

Se você estiver em qualquer uma das entradas da zona de TV, você também pode acessar a zona SMART 

pressionando duas vezes o botão BACK no controle remoto. 

Para retornar à zona de TV, pressione o botão INPUT e selecione uma das opções disponíveis. Se você quiser 

assistir aos canais de TV novamente, a escolha normalmente será DVB-T. 

DESKTOP INTELIGENTE 

O aspecto do DESKTOP INTELIGENTE é mostrado como abaixo: 

 

marcada com um retângulo colorido ao redor do ícone em que se encontra.

 

E-SHARE APP 

Este aplicativo mostra um código QR, bem como um endereço web, que você pode usar intercambiavelmente para 

baixar o aplicativo E-share para o seu telefone celular, com o qual você pode controlar a TV a partir do seu celular, 

você pode realizar tarefas DLNA e você também pode espelhar no celular o que é visto na tv, e vice-versa. 

Esta aplicação também está disponível no Google Play Store e IOS.  
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Detalhes das telas que você pode encontrar no seu telefone quando você instalar o aplicativo E-share.

 

                                              

1. Detalhes da tela principal                 2. O aplicativo encontrará TV em sua Rede.      3. Utilize a função de toque para 

interagir com a sua TV 

 

Use-o para gerenciar a Netflix! 

 

Do lado esquerdo do ecrã, tem atalhos para as diferentes pastas no seu USB; tem de 

seleccionar a pasta correspondente ao tipo de ficheiro que deseja ver. 

 

 

 

 

 

 

¡Mirror: este aplicativo permite que você compartilhe a tela do seu dispositivo IOS com a tv. 

 

Puffin tv browser: navegador web simples e intuitivo concebido para ser utilizado em TVs. Use 

este navegador para desfrutar de plataformas como a Disney. 

 

Miracast: este aplicativo permite que você compartilhe a tela de seus dispositivos Android ou 

Windows com a TV. 

App store: entre na loja de aplicativos para baixar os que você preferir. Aqui você pode 

encontrar e baixar, por exemplo, google play store. 
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Configuração: introduza nos menus de configuração de TV.

 

 

 

 

REDE 

 

K para confirmar. Nesta tela, você 

pode configurar sua conexão Wi-Fi e ativar o bluetooth, com o qual você pode conectar a TV às barras de som. 

Este bluetooth não tem perfil de emparelhamento com telefones celulares. Use o E-Share para compartilhar sua 

galeria a partir do telefone. 
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CONFIGURAÇÃO DO TEMPO 

 

acordo com o sinal da antena, de acordo com o sinal da internet, ou você pode definir a hora para a tv 

manualmente. 

Você pode mudar o fuso horário da tv 

Comum 

 

pode mudar o pa de parede por, você pode gerenciar as aplicações instaladas, verificar as atualizações de 

software para sua TV e restaurá-la para suas configurações de fábrica. 
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Sobre TV

 

 

Isso VERÇÃO Quando você parar nela, verá o 

nome do software de tv rolando. 

 

APLICAÇÕES INSTALADAS 

 

aplicações se desejar, usando a aplicação APP STORE ou outra, como a loja google play. 

GUIA DE OPERAÇÃO NETFLIX 

O App Netflix compatível com nossas TVs é uma versão móvel. Para mover-se confortavelmente através de seus 

menus, conecte um teclado / mouse à tv. Você pode conectar o teclado / mouse sem fio. 

Você também pode baixar o aplicativo E-Share, e usar seu celular como controle remoto para navegar entre os 

menus da Netflix. 

A seguir explicaremos como usar o Netflix com o controle remoto da TV 



80 

 

NETFLIX 

NETFLIX 

Use 1, com a função de busca: 

Para chegar à função de busca, pressione o botão do mouse uma vez, e a seta do cursor aparecerá na tela. 

 Usando os botões do cursor, mova a seta até que a função de busca tenha um círculo cinza em torno dela. 

 Pressione o botão ok. 

 Com os botões de cursor, mova para a esquerda até que a seta mude para a forma I, e pressione ok para ativar 

o teclado. 

 Pressione o botão do mouse duas vezes para desativar a função mouse-over, para que você possa se mover 

ao redor do teclado na tela usando os botões do cursor. 

 Conforme você escreve as letras, seus resultados serão filtrados. Se o que você está procurando aparecer, 

você pode rapidamente inseri-lo clicando uma vez no mouse, movendo o cursor sobre sua série ou filme 

favorito e pressionando o botão ok. 

 Para reproduzi-lo, desça até o ícone grande PLAY, rodeado por um círculo branco no meio da tela da 

série, e pressione ok. 

 

LINGUAGEM E LEGENDAS 

 Você quer ver sua série em seu idioma original? Você precisa de legendas? 

Quando a reprodução começa, a opção de idioma aparece na área inferior. Mova o mouse com os botões do cursor 

e clique no retângulo "áudio e legendas". Uma caixa de diálogo se abrirá com as duas abas "Audio" e "Subtitles". 

Por padrão, ela sempre se abre em Áudio. Com os botões do cursor, mova o mouse para selecionar o idioma de 

sua preferência, pressionando OK sobre ele, e mova o mouse para pressionar ok na aba SUBTITLES. Com os 

botões do cursor, mova o mouse para selecionar o idioma da legenda de sua preferência, apertando OK. 

Mova o mouse para pressionar OK na tela, e continue a reprodução. 

CAPÍTULOS 

Você pode querer mudar de capítulos ou estações durante a reprodução em série. Para isso, pressione ok, e 

com os botões do cursor mova o mouse para selecionar o retângulo EPISODES. 

Quando a caixa de seleção aparecer com a lista de capítulos, você deve usar os botões P + e P- para rolar 

para cima e para baixo na lista. 

Ative o mouse e mova a seta com os botões do cursor para ir até o ícone PLAY à direita, e pressione OK no 

controle remoto para iniciar a reprodução. 
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Use 2: 

Navegando com os botões para ver se você encontra o que deseja ver. 

Na tela principal do Netflix, navegue para cima e para baixo usando os botões P + e P- do controle remoto. 

Para mover-se horizontalmente, você tem que ativar o cursor na tela. Para ativá-lo, você deve pressionar 

duas vezes o botão do mouse. Você saberá que ele está ativado porque você verá um ícone redondo 

translúcido para baixo, à direita, que mostra MOVE dentro dele, rodeado pelos botões do cursor. 

Agora você pode usar os botões do cursor no controle remoto para ir para a esquerda e para a direita. 

Quando você encontrar o que deseja ver, pressione uma vez para desligar o cursor na tela; pressione 

novamente para ligar o mouse na tela, e use os botões do cursor para mover a seta. Pressione ok quando a 

seta estiver sobre a sua seleção. 

Seleção dos capítulos na tela de pré-visualização da série 

Usando os botões do cursor, mova a seta para o retângulo onde diz SEASON , e pressione OK. Um seletor 

se abrirá. 

Pressione OK na temporada que você quer ver 

Quando a lista de episódios da temporada que você escolheu carregar, use os botões do cursor para colocar a seta 

na lista de episódios. Agora você pode rolar a lista para baixo pressionando os botões P + e P-. 

NETFLIX MENU 

Ative o mouse e mova a seta com os botões do cursor, até que um círculo cinza claro seja colocado ao redor das 

três linhas horizontais que aparecem na parte superior esquerda. Pressione OK. 

Você saberá onde está o cursor porque ele tem um cinzento mais claro do que o resto. Pressione OK para acessar. 

Para percorrer a lista de opções da série, passe o mouse sobre qualquer uma das opções e mova para cima e para 

baixo com os botões P + e P-. Pressione OK para acessar. 
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5. FORMATO DE REPRODUÇÃO MULTIMÍDIA 

5.1 Vídeo 

Vídeo Codec Perfil Nível máximo Resolução máximan 
Taxa de 
moldura 

RT2842 

MPEG1 - - 720*576 30 0 

MPEG2
Simple Principal 1920*1080 60 0

Principal Alto 1920*1080 60 0 

MPEG4 ASP L5 1920*1080 60 0(**1) 

XVID Versão 1.(=x 
MPEG-4 ASP) 

- 1920*1080 60 0 

H264 

Linha Base/Base de 
Base Restrita 

L4.2 1920*1080 60 0(**2) 

Principal L4.2 1920*1080 60 0

Alto L4.2 1920*1080 60 0 

Alto 10 L4.2 1920*1080 60 0 

Constrai ed
Base/Base L ne L5.1 3840*2304 30 0 

Principal L5.1 3840*2304 30 0 

Alto L5.1 3840*2304 30 0 

Alto 10 L5.1 3840*2304 30 0 

MVC Alta Estéreo L4.1 1920*1080 60 0 

VC-1* 

Simple (= WMV3) Medium 1920*1080 60 0 

Principal (= WMV3) High 1920*1080 60 0 

Avançado(= 
WVC1) 

L3 1920*1080 60 0 

VP6 

Simple(=VP6.0) - 1920*1080 30 0 

Avançado(=VP6.1) - 1920*1080 30 0

Avançado(=VP6.2) - 1920*1080 30 0 

VP8 - - 1920*1080 60 0(**5) 

WebP - -  60 0 

H263 Linha de base - 1920*1080 60 0 

Sorenson  
Sparc 

- - 
 

60 0 

AVS 
JiZhun L6.0 1920*1080 60 0 

Guangbo  1920*1080 60 0 
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H265 

Main L4.1 1920*1080 60 0 

MainlO L4.1 1920*1080 60 0 

Main L5.0 3840*2304 30 0

MainlO L5.0 3840*2304 30 0 

Imagem estática - 16888x16888 - 0 

VP9 

Perfil 0 (FHD) - 1920*1080 60 0 

Perfil 2 (FHD) - 1920*1080 60 0(**3) 

Perfil 0 (UHD) - 3840*2304 30 0 

Perfil 2 (UHD) - 3840*2304 30 0(**3)

Generic(MTK)   1920*1080 30 0(**4) 

 

Notas:  

(**1) 
Para perfil MPEG4 ASP, são suportados B-VOP e 4MV. 
GMC é suportado, mas somente o ponto é permitido. 

(**2) 
Para perfil H.264 BP, não há suporte para FMO, ASO e fatia redundante. 
MT5395 também suporta H.264 MVC. 

(**3) Só suporta o perfil H.264 parte 10bit2 

(**4) 
Somente linha de base de apoio 
Suporte 420/422/444 Formato de cor 

(**5) Apoio até VI.0 
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5.2 Áudio 

Família Audio Codec Áudio Codec RT2842 

Dolby* 
AC3(DD) 0 

E-AC3(DDP) 0 
 

MPEG1/2 LI 0 

MPEG1/2 MPEG1/2 L2 0 
 

MPEG1/2/2.5 L3 0 
 WMA8 0 

WMA* WMA8 0 

 WMA9 Pro 0 

DRA DRA 0 

FLAC FLAC 0 

Vorbis Vorbis 0 

AMR- NB AMR-NB 0 

AMR-WB AMR- WB 0

APE APE 0 

COOK COOK 0 

LPCM LPCM 0 
 

5.3 Imagem 

Extensão do arquivo Container Tipo de data 
RT2842 

(**3) 

.jpg JPEG 
base O(H/W) 

progressivo O(H/W) 

.bmp BMP (**1) O(S/W) 

.png PNG (**2) O(S/W) 

.gif GIF 
Estático O(S/W) 

Animação O(S/W) 

.webp WEBP 2d 
O(H/W) 

O(H/W) 
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5.4 Resolução 

HDMI 

Resolução 480i 480p 576i 576p 720p 1080i/p 

Freqüência Vertical Hz 60 60 50 50 50/60 50/60

 

 

6. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Antes de consultar pessoal especializado, verifique as possíveis causas e soluções para o problema nas seguintes 

opções. 

A TV LIDERADA NÃO LIGA 

• Faça com que o cabo esteja conectado e pressione a tecla POWER no controle remoto. 

• As baterias do controle remoto podem estar esgotadas. 

• Mude as baterias. 

SEM IMAGEM OU SOM 

• Verifique o cabo de conexão entre a TV e a antena. 

• Prima a tecla POWER no Controle Remoto. 

• Pressione a tecla ENTRADA no controle remoto repetidamente para selecionar as fontes de entrada 

conectadas. 

IMAGEM RUIM, SOM OK 

• Cheque o cabo de conexão entre a TV e a antena. 

• Tente outro canal, este pode ter problemas de transmissão. 

• Reajuste as opções de Brilho/Contraste no menu IMAGENS. 

IMAGEM OK, SOM RUIM 

• O som pode ser silenciado. Pressione a tecla MUTE no Controle Remoto. 

• Pressione a tecla VOL+ para aumentar o volume. 

• Um outro dispositivo de RF pode estar causando interferências. 

INTERFERÊNCIAS SONORAS 

• Um outro dispositivo de RF pode estar causando interferências. 
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7. ESPECIFICADÃO 

7.1 

Modelo  

Painel 

Tamanho do painel 32 inches  

Brilho 220 ± 20 cd/m2 

Contraste 3000:1

Resolução  

Conectividade I/O 

Coaxial 1 

Fone de ouvido 1 

RJ45 1 

USB(IN) 2 (USB1 2.0), (USB22.0) 

ANTENA 2 

HDMI(IN)  

AV (IN ) 1  

Cl + 1 

WIFI 1 

Medidas 

Sem 
estande(CxLxA) 

 

Com 
estande(CxLxA) 

 

Peso
Peso líquido  

peso bruto  

Montagem em parede VESA  

Base de suporte de TV Parafusos  

Distância entre estandes  

Fonte de energia AC100 -240V-50/60Hz 

Consumo de energia 60W 

 

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio! 

 

3 HDMI1(1.4), HDMI2(1.4), HDMI3(1.4)

725x215x477mm

725x83x427mm

TA4*18(4PCS)

K32DLJ12HS


