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ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS

Instruções importantes de segurança

Para evitar acidentes, deve-se seguir as seguintes medidas de segurança ao instalar, usar e 

realizar manutenção no dispositivo.

Antes de usar este dispositivo, leia atentamente este manual.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o dispositivo a chuva ou 

umidade.

NÃO REMOVA A TAMPA (OU A PARTE TRASEIRA).

NÃO TOQUE NOS COMPONENTES INTERNOS.

CONSULTE MANUTENÇÃO OU REPARO A UM SERVIÇO TÉCNICO QUALIFICADO.

Não instale o dispositivo em carrinhos, mesas ou prateleiras de maneira desigual ou instável. 

O produto cairá, causando ferimentos graves em crianças ou adultos e sérios danos ao 

produto.

O equipamento deve ser manuseado e transportado com cuidado. as paradas repentinas, 

força excessiva e superfícies irregulares farão cair o dispositivo e sua plataforma.

Não derrote o pino de aterramento do plugue 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.

Sempre use este dispositivo com a tomada marcada com a etiqueta de classificação, 

localizada na parte traseira do dispositivo.

Nunca sobrecarregue os soquetes.

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

alimentação.

Não puxe o cabo de alimentação e nem segurá-

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ste símbolo significa perigo Este símbolo significa ações 

proibidas actions

Este símbolo significa ações 

obrigatórias actions



2

Não toque no cabo de alimentação ou na antena durante tempestades elétricas.

Desconecte o cabo de alimentação da tomada se o dispositivo não for utilizado por um longo 

período.

Não coloque ou use este dispositivo perto da água.

Nunca exponha o dispositivo a líquidos, chuva ou umidade. Entre em contato com um 

serviço técnico autorizado se algum dos itens anteriores derramar no dispositivo.

Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas ou luz solar direta, pois ele será 

superaquecido e danificado.

Não instale o dispositivo próximo a fontes de calor, como radiadores, fogões, fornos ou 

qualquer outro dispositivo que gera calor.

Não tente reparar o dispositivo por você mesmo..

Não abra e remova as tampas, pois isso o exporá a voltagens perigosas ou outros riscos e 

anulará a garantia. Ele deve ser reparado por pessoal qualificado.

Não coloque nem deixe cair nenhum objeto sobre o dispositivo.

Não insira nada nas aberturas de ventilação do dispositivo nem um objeto metálico ou 

inflamável, pois pode causar incêndio ou choque elétrico..

Não obstrua as aberturas de ventilação. Deixe espaço livre ao redor do dispositivo. Nunca 

instale o dispositivo emcamas, sofás, tapetes ou superfícies semelhantes; perto de cortinas, 

paredes, prateleiras, armários ou qualquer outro local onde a ventilação seja insuficiente.

Sempre deve desconectar o cabo de alimentação do soquete antes de limpar o dispositivo.

Nunca use detergentes líquidos ou em spray no dispositivo.

Limpe-o apenas com um pano limpo e seco.

Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.

USO DO FONE DE OUVIDO

Use os fones de ouvido do volume moderado para evitar danos à sua audição.

Se você não ouvir nada durante a reprodução, não aumente o volume, a música poderá 

começar subitamente com um volume muito alto. Uma pressão sonora excessiva dos fones de 

ouvido pode causar perda auditiva.

Para evitar danos à sua audição, ajuste o volume ao mínimo antes de tocar e aumente o 

nível desejado quando a reprodução começar.

AVISO: Este manual do usuário é apenas indicativo; o dispositivo atual pode ser diferente.
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1.2 Instruções de segurança da antena

Se uma antena externa estiver conectada, siga estas precauções:

Deve colocar uma antena externa em locais onde possa entrar em contato com cabos 

elétricos, luzes ou circuitos aéreos.

Ao instalar uma antena externa, tome muito cuidado para evitar o contato com instalações 

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

FIO PRINCIPAL DA ANTENA: FIO PRINCIPAL DA ANTENA

UNIDADE DE DESCARGA DE ANTENA: UNIDADE DE DESCARGA DE ANTENA

CONDUTORES DE ATERRAMENTO: CONDUTORES DE ATERRAMENTO

GRAMPOS DE TERRA: GRAMPOS DE TERRA

ATERRAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA: ATERRAMENTO DE SERVIÇOS DE 

ENERGIA

EQUIPAMENTO DE SERVIÇO ELÉTRICO: EQUIPAMENTO DE SERVIÇO ELÉTRICO
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VISÃO GERAL DA TV LED

2.1. Oque está na caixa

  LED TV UNIT CONTROLADOR REMOTOMAN   UAL DO USUÁRIO

PILHAS AAA    CARTÃO DE GARANTIA     GUIA DE MONTAGEM
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HOW TO INSTALL THE TV SUPPORT/STAND

A TV está equipada com pernas separadas, que podem ser encontradas na parte superior da 

cortiça. Os parafusos estão na bolsa de acessórios.

IMPORTANTE!!! Manuseie a TV com cuidado. Impida que a tela contra distorça e quebre da 

tela.

Passo 1

Coloque a TV com a face para baixo em um pano macio ou almofada para impedir danos e 

arranhões no painel. 

1 Escolha uma superfície absolutamente 

plana para colocar a TV.

2. Use um pano ou almofada macia para 

enfrentar o painel da TV.

Não coloque a TV sobre a mesa 

diretamente.

Sempre desconecte o cabo de alimentação 

CA antes de instalar/remover o suporte.
Passo dois

Alinhe a perna na posição correspondente e fixe-a apertando firmemente.

Observe a direção da base:

A parte mais longa da perna deve estar orientada para a parte da tela.
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2.3 DESCRIÇÃO DA TELEVISÃO

Vista a direita Vista frontal Vista a esquerda

Teclado

TECLA DE MENU

TECLA CANAL+ 

TECLA CANAL -

TECLA VOLUME + 

TECLA VOLUME -

TECLA DE FONTE

TECLA DE ESPERA

Esta TV dispoe dos botões de sete teclas, que executa 5 funções. (Entrar no menu / alterar o programa 

um por um / ajustar o volume alto e baixo / entrar a tecla fonte / espera para ligar e desligar a TV). Veja 

a figura acima.
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2.3 DESCRIÇÃO DA TELEVISÃO

Vista a direita Vista frontal Vista a esquerda

NOTA: Se houver uma película protetora ao redor da tela, removê-la antes de usar a TV.
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1. S.S0NID0 DIGITAL: Porta de saída digital COAXIAL. Esta porta deve ser usada para 

conectar a TV ao amplificador externo. O som de todas as fontes da TV passará por essa porta. 

O nível do som desta porta não será afetado pela tecla de volume do controle remoto da TV. 

Você desfrutará de som digital completo em seu sistema de áudio com vários alto-falantes. O 

seu amplificador deve possuir a porta DIGITAL IN COAXIAL.

2. Fone de ouvido: O fone de ouvido deve estar conectado. Os alto-falantes da TV não 

soarão.

3. ANTENNA: Com uma conexão de antena, ele pode sintonizar DVB-T, DVB-T2, DVB-C e 

DVB-S2. O sintonizador DVB-T2 pode receber transmissões em 4K. No entanto, a tela está 

pronta para exibir este conteúdo.Para conectar sua antena parabólica, use o conector 

rosqueado.

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

5. HDMI: As portas HDMI permitem conectar uma ampla gama de dispositivos e desfrutar do 

desempenho e resolução máximos, incluindo CEC, e o HDMI 3 também é ARC. O HDMI 2 é a 

versão HDMI 1.4a e a versão 2.0 são as outras duas.
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6. USB: A porta USB 2.0 será usada para gravar e reproduzir programas DTV, gravados com 

esta TV. Esta porta também será usada para reproduzir os filmes, ver fotografias ou ouvir 

música. Alguns arquivos não serão legíveis devido a restrições do licenciado. Não use a porta 

USB da TV para carregar seu telefone celular porque isso resultará em danos da TV. O 

tamanho máximo de armazenamento que pode ser lido pela TV é de 1 Terabyte. Os formatos 

FAT32 e NTFS são suportados.

7. AV: Esta é uma porta de entrada da TV, que permite 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:

Vídeo 

Branco 

Vermelho 
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Caso o dispositivo possua apenas a porta de saída SCART EUROCONNECTOR, você poderá 

encontrar uma grande variedade de adaptadores no mercado para converter seu SCART em 

conector RCA macho. Você deve conectar um cabo triplo RCA vermelho branco amarelo 

macho-macho (não fornecido) conectando os outros três terminais na TV.



Pb/Cb

Y

Pr/Cr
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8 . YPbPr mini: Esta é uma porta de entrada de vídeo, permite conectar qualquer dispositivo 

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

Verde Y= Luma + sync

Azul Pb= Diferença de sinal entre AZUL e Luma

Vermelho Pr= Diferença de sinal entre VERMELHO e Luma.
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No caso de usar essa porta, você deve possuir o conector de cabo apropriado RCA 

macho-macho 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 conector MINI AV.

9. Cl: Essa é uma interface comum multimídia, que pode ser usada para obter acesso a alguns 

programas/canais de pré-visualização para pagamento. O usuário deve prestar atenção à 

posição de inserção, ou qualquer pino resultará dobrado ou danificado, com o resultado da não 

leitura do CAM. Esta falha não é coberta pela garantia.
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Botões do controle remoto

    : Ligue a TV ou entre no modo de espera.

     Set the sleep time.

0-9: os números "0-9" são usados para inserir 

diretamente número do canal.

TV/RADIO : Ao assistir um canal, você pode usar 

este botão para alternar entre os modos TV e 

Rádio

Pressione este botão para alternar entre o 

programa atual e o anterior que você visualizou.

SUBTL : Para exibir legendas no modo USB.

AUDIO: Pressione este botão para alterar a trilha 

sonora original.

8 Pressione este botão para voltar atrás em qualquer 

parte dos menus e também na zona hbbtv.

VOL+/-: Aumenta o volume.

P+I-: Aumente/diminua o programa.

      Desligue ou desligue o som ao pressionar 

o botão.

GUÍA: Lança o EPG (Electronic Program Guide)

IMAGEM: Selecione o modo de imagem diferente 

diretamente.

ASPECTO : Função de aspecto.

SONIDO: Selecione o modo de som diferente 

diretamente.

MENU: Inicie o menu do sistema e retorne ao 

menu superior.

ENTRADA: botão de seleção da fonte de 

entrada.

Pressione o botão 
selecionaritem.

Pressione o botão -lo.

OK : Confirme a escolha com o item de menu 

destacado.

Sair: Pressione este botão para sair do menu 

OSD.
INFO: Pressione este botão para exibir a fonte e 

a exibição do canal.

: Pressione este botão para retroceder 

rapidamente no modo USB.

        Solicite a Página de Índice no modo 

Teletexto.
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Botões do controle remoto

: Pressione o botão para PLAY/PAUSE no 

modo USB

A primeira pressão do botão signifie o zoom 

metade superior TXT; Segundo, o zoom TXT 

meio fundo; terceiro, o zoom TXT desativado..

Pressione este botão para avançar 
rapidamente no modo USB.

     Este botão mostra/oculta as respostas para 

páginas de jogos ou concursos.

Press to skip backwards in USB mode

       Enquanto assiste à TV, se o canal mostrar 

TXT, pressione este botão para exibir a hora 

capturada em TXT. Se o canal não exibir TXT, 

pressione este botão, nada.

Pressione este botão para PARAR no modo 

USB.

       Pára a mudança automática, sempre que a 

página contém duas ou mais subpáginas.

      Pressione este botão para avançar no 

modo USB.

         Pressione este botão para ocultar/exibir 

rapidamente o TXT na mesma página selecionada. 

Isso não sai do TXT.

: Botão de gravação. Pressione este botão 

para iniciar a gravação.

     Pressione este botão para ligar e 

desligar o teletexto.

FAV: Pressione este botão para abrir a lista de 

favoritos, adicionar ou remover seus canais favoritos 

no menu de edição de canais.

       Pressione este botão para entrar na

página inicial da smart zone.

      Interruptor do mouse.

Acesso direto ao USB.
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3.2. Conexão de um dispositivo AV via entrada AV (cabo não incluído)

Parte traseira do DVD ou VCR

Cabo YPbPR

1. Use o cabo AV in para conectar os conectores de saída do dispositivo de áudio/vídeo 

externo ao AV na conexão da TV LED. Use um cabo de áudio para conectar os conectores de 

saída de áudio do dispositivo de áudio/vídeo ao áudio AV na conexão da TV LED.

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

3. Pressione a tecla POWER no controle remoto para ligar a TV LED.

4. Pressione a tecla INPUT no controle remoto e use a tecla A ou T para selecionar Entrada 

AV e pressione OK.

O YPbPr nos conectores do dispositivo pode ser rotulado como YPbPr ou YCbCr. Para mais 

informações sobre essa conexão, consulte o manual do usuário do dispositivo de áudio/vídeo.



(2.0) (1.4a) (2.0)
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Cabo HDMI

Parte traseira do DVD ou VCR

DVD ou VCR

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

HDMI da TV LED.

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

3. Pressione a tecla POWER no controlador remoto para ligar a TV LED.

4. Pressione a tecla INPUT no controlador remoto e use a tecla A ou T para selecionar HDMI, 

depois pressione OK.

É preciso pressionar OK no HDMI correto para o dispositivo conectado.

O conector HDMI emite os sinais de áudio e vídeo, não há necessidade de conectar o cabo de 

áudio.

3.3   Conexão de um dispositivo AV via HDMI (cabo não incluído)
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3.4 Conexão de um dispositivo AV via DVI/HDMI (cabo não incluído)

HDMI a cabo DVI

Parte traseira do DVD ou 

VCR

DVD ou VCR

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

conexão HDMI da TV LED.

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

3. Pressione a tecla POWER no controleador remoto para ligar a TV LED.

4. Pressione a tecla INPUT no controlador remoto e use a tecla A ou T para selecionar HDMI e

pois pressione OK.

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

de um cabo HDMI para DVI ou um adaptador HDMI (não incluído) e um cabo de áudio.
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3/5

Nesta tela, você deve configurar uma conexão com a Internet. Se você não conta com a 

Internet em casa, pressione a tecla para continuar na próxima tela.

Se desejar configurar sua conexão com a Internet posteriormente, pressione a tecla 

próxima tela.

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

Para a conexão sem fio com Wi-Fi, pressione OK. A antena WIFI liga.

Selecione sua rede Wi-Fi com as teclas / conexão.

Uma tela aparece para lembrá-lo de inserir a senha. Pressione OK para iniciar o teclado na 

tela.

4/5

Nesta tela, você deve configurar a conexão com a Internet. Se você não possui a Internet em 

casa, pressione a tecla para a próxima tela.

Se desejar configurar sua conexão com a Internet mais tarde, pressione a tecla 

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

Para a conexão sem fio com Wi-Fi, pressione OK. A antena WIFI liga.

Selecione sua rede Wi-Fi com as teclas /

Uma tela aparece para lembrá-lo de inserir a senha. Pressione OK para iniciar o teclado na 

tela.

5/5

Nesta tela, selecione a ação que você deseja iniciar.

A opção marcada de fábrica é a Smart Zone. Você pode continuar com esta área ou selecionar 

a TV para ajustar o dispositivo.

Selecione a opção desejada pelas teclas / -la. Pressione OK 

novamente para inserir a opção selecionada.

1.País ou região: selecione seu país/região e determine a frequência dos programas de 

pesquisa

2.Sintonização automática digital: De acordo com o país/região selecionado, o sistema 

executará a pesquisa automática de acordo com a frequência padrão.

3.Sintonização manual digital: pesquise na frequência selecionada

4.LCN: alguns países resolvem conflitos de número de canal (por exemplo, Itália)
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Menu de Imagem

Modo de Imagem

Pressione as teclas / a tecla OK para 

entrar e pressione as teclas / para a seleção.

Temperatura de cor

Pressione as teclas / OK

para confirmá-la e as teclas / para a seleção. 

DNR

Pressione as teclas / DNR e em seguida, pressione a tecla OK para 

entrar e / para a seleção.

Aspect Ratio

Pressione as teclas / OK para entrar e as 

teclas / para ajustar. Em seguida, pressione a tecla MENU para retornar ao menu anterior 

diretamente.
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Menu de som

Menu de som

Pressione as teclas / e pressione a tecla OK para entrada e, 

em seguida, as teclas / para a seleção. 

Equilíbrio

Pressione as teclas / Equilíbrio, em seguida pressione a tecla OK para 

entrar e as teclas / para ajustar. Finalmente pressione a tecla MENU para retornar ao menu 

anterior diretamente.

Circundante

Pressione as teclas / Circundante, em seguida pressione a tecla OK para 

entrada e as teclas / para ajustar. Finalmente pressione a tecla MENU para retornar ao 

menu anterior diretamente.

AVL

Pressione as teclas / AVL, em seguida pressione a tecla OK para entrada

e as teclas / para ajustar. Finalmente pressione a tecla MENU para retornar ao menu 

anterior diretamente.

Saída de áudio digital

Pressione as teclas / Saída de audio digital, e pressione a tecla OK para 

entrada e as teclas / para seleção.

Descrição de áudio

Pressione as teclas / Descrição de áudio, e pressione a tecla OK para 

entrada.
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Menu do temporizador

Temporizador OSD

Pressione as teclas / OK para 

entrada e seleção.

Temporizador de dorme

Pressione as teclas / OK para 
entrada e seleção.

Desligamento automático

Pressione as teclas / Desligamento automático, e pressione a tecla OK

para entrada e seleção.

Bloqueio do sistema

Pressione a tecla Ok e a senha padrão 0000 para entrar no menu (Bloqueio do 

sistema/Bloqueio de fonte/Bloqueio de canal/Restrições de programa/Alterar PIN)
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Menu de configuração

Idioma do menu

Pressione as teclas / Idioma do menu, e pressione as teclas / para 

seleção.

Idioma do teletexto

Pressione as teclas / Idioma do teletexto, e pressione as teclas / para 

seleção.

Localização

Pressione as teclas / Localização, e pressione as teclas / para 

seleção.

Fonte padrão de energia

Pressione as teclas / Fonte padrão de energia, e pressione as teclas 

/ para seleção.

Redefinir TV

Pressione as teclas / Redefinir TV, e pressione as teclas / para 

seleção.
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Menu CEC

Pressione as teclas 

automático do dispositivo/Ligação automática da TV/Lista de dispositivos CEC/Suporte a 

amplificador ARC/Preferência do alto-falante e pressione a tecla OK para alterá-las.

Pressione a tecla EXIT para retornar ao menu anterior.

Menu de canal

Na fonte DTV, você pode iniciar a função de informações do canal pressionando a tecla 

Program Guide no controlador remoto.
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Guia do programa

1. Na fonte DTV, você pode iniciar a função de informações do canal por meio da tecla Guia 

do programa no controlador remoto. A janela do prompt aparecerá da seguinte maneira:

Pressione as teclas / / para selecionar as 

informações do programa, pressione a tecla OK para ler Informações detalhadas do programa

Tecla vermelha: Configurar a tarefa de gravação agendada

Tecla verde: Selecionar a lista epg do dia anterior

Tecla amarela: Selecionar a lista epg do dia seguinte

Tecla azul: Mostrar a lista de agendamento

Tecla preta: Fechar o Guia do programa

2. Horário
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Pressione as teclas / selecionar o item e as teclas para selecionar a função

(1) Seleção de função: Gravar /Lembrar

Gravar: Quando o tempo selecionado terminar e o dispositivo de armazenamento USB 

estiver conectado, ele retornará automaticamente ao programa definido para gravação.

Lembrar: Quando chegar a hora selecionada, retornar-se automaticamente ao programa 

definido para assistir.
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3. Lista de agendamento

Os pontos vermelhos significam as tarefas de gravação

Os pontos azuis significam a programação para assistir a show

Tecla vermelha: excluir tarefa de foco atual

Tecla verde: modificar a tarefa de foco atual

Tecla amarela: adicionar gravação ou lembrete de agendamento

Tecla azul: excluir todas as tarefas

Tecla preta: feche a lista de agendamentos
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Edição de canal

Pressione as teclas 

OK para reproduzir o canal selecionado.

O menu aparecerá da seguinte maneira:

Selecione para abrir a página de pesquisa automática e pressione o botão Enter para iniciar o

Tecla vermelha: Excluir o canal de foco atual

Tecla verde: Definir o foco atual para mostrar o salto, após definir CH + - Não é possível 

selecionar este

Tecla amarela: trocar dois canais selecionados

Tecla Fav: definir o programa de foco atual como um programa favorito

Tecla preta: fechar a lista de agendamentos
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País ou região (Alemanha)

Pressione as teclas cla OK

para reproduzir o canal selecionado.

Afinação automática

Pressione as teclas Afinação automática e, em seguida, pressione a 

tecla OK para reproduzir o canal selecionado.

Afinação manual

Pressione as teclas Afinação manual e, em seguida, pressione a tecla

OK para reproduzir o canal selecionado.

Menu de gravação

Pressione as teclas Menu de gravação e, em seguida, pressione a tecla

OK para reproduzir o canal selecionado.

Idioma das legendas

Pressione as teclas Idioma das legendas e, em seguida, pressione a 

tecla OK para reproduzir o canal selecionado.

Multi Áudio

Pressione as teclas Multi Áudio e, em seguida, pressione a tecla OK

para reproduzir o canal selecionado.

Configuração de DTV

Pressione as teclas Configuração de DTV e, em seguida, pressione a 

tecla OK para reproduzir o canal selecionado.

Função HBBTV
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A função HBBTV, também conhecida como televisão híbrida, permite acessar uma oferta maior 

de televisão.

Para se divertir, as seguintes condições devem ser atendidas simultaneamente.

1. Deve estar conectado à rede

2. Na hora local

3. Canal em HBBTV

O HBBTV indicado nas informações do programa significa que o programa atual possui o 

HBBTV.

Por favor, preste atenção às instruções que podem aparecer ao lado.

Geralmente, você lembra as funções dos botões coloridos no controlador remoto.

Nem todos os canais de TV oferecem serviços híbridos. A qualidade da reprodução depende 

sempre da sua largura de banda.

Ao acessar o conteúdo híbrido, alguns botões não funcionam, o qual é normal.

Menu rápido
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Pagina inicial

Apps

A imagem é apenas indicativa; o item atual é o padrão.

Pressione as teclas APP no Menu de fonte e, em seguida, pressione 

OK ou da.

Configuração

Pressione as teclas Configuração no Menu de fonte e, em seguida, 

pressione OK ou 
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Configuração de Internet

Pressione as teclas -Fi.

Pressione as teclas BLUETOOTH PERIFERIC e, em seguida, a tecla 

OK para ligar a antena Bluetooth.

Pressione as teclas 

para emparelhamento. Após o emparelhamento, é necessário clicar novamente na tecla OK 

neste dispositivo para conexão.

Configuração de hora



37

Geralidade

Sobre TV

Pressione as teclas 

Mídia

Nota: Antes da operação do menu MÍDIA, conecte o dispositivo USB ou o cartão de memória e 

pressione a tecla FONTE para definir a Fonte a Mídia.

Pressione as teclas MEDIA no menu Fonte e, em seguida, pressione OK 

ou da. Você também pode entrar na mídia pela tecla MEDIA no controlador

remoto.
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4.3   FORMATO DO JOGADOR DE MÍDIA

4.3.1 Vídeo

P/N
Decodificador de 

vídeo
Resolução Max fps

Max bltrate

(Mbps)
Bit depth OK

MPEG1/2/

4

MPEG1 1920x1080 60 50M 8 V

MPEG2 MP@HL 1920x1080 60 100M 8 V

MPEG4 SP@HL 3.0 1920x1080 60 100M 8 V

MPEG4 ASP@HL

4.0
1920x1080 60 100M 8 V

H.264

H.264 BP LV 4.0 1920x1080 30 50M 8 V

H.264 MPLV4.0 2048x1080 60 160M 8 V

H.264 HP LV 4.0 2048x1080 60 160M 8 V

H.264 MP LV 5.1 4096x2160 30 250M 8 V

H.264 HP LV 5.1 4096x2160 30 250M 8 V

H.265

H.265Main profile 4.1 2048x1080 60 160M 8 V

H.265Main 10 pro.4.1 2048x1080 60 160M 8/9/10 V

H.265Main profile 5.0 4096x2160 30 250M 8 V

H.265Main 10 pro.5.0 4096x2160 30 250M 8/9/10 V

H.265Main profile 5.1 4096x2160 60 250M 8 V

H.265Main 10 pro.5.1 4096x2160 60 250M 8/9/10 V

h.265 still picture pro. 8192x4096 NA NA 8 V

Geneic Motion JPEG 1920x1080 60 60M 8 V

WMV
Windows media

video v9
1920x1080 60 100M 8 V



39

VC1 VC-1 1920x1080 60 100M 8 V

VP8 VP8 1920x1080 60 20M 8 V

VP9 VP9 4096x2160 60 40M 8 V

RM RV8 1920x1080 60 20M 8 V

RV9 1920x1080 60 50M 8 V

RV10 1920x1080 60 50M 8 V

AVS AVS Ji zhun pro.6.0 1920x1080 60 50M 8 V

AVS Plus 1920x1080 60 50M 8 V

XVID XVID 1920x1080 60 50M 8 V

Sorenson Sorenson H263 1920x1080 30 20M 8 V

Motion

JPEG
M-JPEG 1920x1080 60 60M 8 V

H.263
H263V-M5/FW/FOU

RCE/H263
1920x1080 60 20M 8 V
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4 3.2 Audio

Audio Decode List

PN Audio Decoder OK

PCM WAV:PCM/AADPCM/A -law PCM /u-law

PCM

V

ADPCM IMA4 V

AMR AMR-N B,AAM R-WB/AMR-WB+ NA

LPCM DVD LPCM NA

RA COOK:COOK(RealAudio6) NA

MPEG1/2/

4

MPEG1 Layer1/2 V

MPEG2 V

MP3 V

AAC MPEG2 AAC V

MPEG4 AAC-LC V

MPEG4 HE-AAC V1/V2 V

Raac:MPEG4 AAC-LC V

Racp: mpeg4 he-aac v2 V

WMA WMA V7 V

WMA V8 V

WMA V9 V

Dolby AC3 V

AC3 Dolby Digital EX,Dolby Digtal Plus,Dolby

TrueHD

V

Dnet:AC3 V

Dolby Dolby Digital PLUS V

Eac3 Dolby Digital Plus,Dolby lossless V

Dolby NO-HEAAC V

MS11

Dolby Config-A/B/D V

MS12 Config-LC V

Dolby V

AC4 V

Dolby V

ATMOS V

DTS DTS V

M6 V

DTS.DTS HD V

DTS,DTS HD ,DTS HD LBR V

?? NEW V

DRA DRA V

FLAC FLAC V

FLAC(96h2) V

VORBIS VORBIS V
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Notel: Licenses are required for Divx,MPEG,H.264,AC3, MP3,WMA and ACC.

4.3.3 Image

Image Decoder

File

Extension

Container Data Type OK

*jpg JPEG
Baseline V

Progressive V

*.bmp BMP V

*png PNG V

*.gif GIF Static V

.mpo MPO 3d V

JPS 3d baseline V

.pns PNS 3d V

5. Troubleshooting

Before consulting specialized personnel, check the possible causes and solutions

to the problem in the following options.

THE LED TV DOES NOT TURN ON

Make sure the cable is connected and press the POWER key on the remote

control.

The batteries in the remote control may be exhausted.

Change the batteries.

NO PICTURE OR SOUND

Check the connecting cable between the TV and the antenna.

Press the POWER key on Remote Control.

Press the ENTRADA key on the remote control repeatedly to select the

connected input sources.

BAD IMAGE, SOUND OK

Check the connecting cable between the TV and the antenna.

Try another channel, this one may have broadcasting problems.

Adjust the Brightness/Contrast options in the PICTURE menu.

IMAGE OK, BAD SOUND

The sound may be muted. Press the MUTE key on the Remote Control.

Press the VOL+ key to increase the volume.

INTERFERÊNCIAS SONORAS

Outros dispositivos RF provavelmente causarão interferências
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3840x2160

250

3000

10

6. SPECIFICATIONS

Specifications are subject to change without notice!

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby,Dolby Audio,Pro logic, and the double-D symbol are

trademarks of Dolby Laboratories.

Panel size
Brightness

Contrast
Resolution

Coaxial out

Conectividade

I/O

Without stand(LxWxH)

With stand(LxWxH)

Weight
Net weight

gross weight

Wall Mounting VESA

TV Stand Base Screws

Distance Between
Two Feets

Power Source

Power Consumption

Model No.

Panel

Measurements

Headphone

50 inches

120W

(Screw:6*12 mm,4PCS)

BM4*10 (4PCS)

200 x200 mm

13.2 K G

10.3 K G

1025 mm

1132 x 78 x 656mm

1132 x 269 x 708mm
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TEST PARAMETERS FOR TESTING

MODEL

The measurement method used

C)

Test voltage in V and

FREQUENCY IN HZ

Total harmonic distortion(THD) 

of

the electricity supply system

Input terminal for the audio and

video test signals

HDMI terminal, The dynamic broadcast-content video signal (as defined 

in in IEC 62087-2:2015)

Instrumentation, set up and

circuits used for electrical

testing

ON MODE

Power consumption in watts 120W

Signal used

EN 62087:2015 vido content BD 50, the duration of the video signal is

ten minutes. 

Steps followed for a stable

consumption

88W HDMI channel 1KHz audio signal; The dynamic broadcast-content

video signal , brightness 50, contrast 45, volume 30

in addition for televisions with a

forced menu, the ratio of the

peak luminance of the 

homemode

and the peak luminance

of the brightest on-mode

condition provided by the

television, expressed in per cent

67 :100

OFF MODE

Passive stand-by consumption 

of television
<0.5W

Sequence of events to reach

the mode where tv automatically

change modes

After no more than 4 hours in on mode following the last user interaction

and/ or a channel change, the television will be automatically switched

from on mode to standby-mode.

Automatic power down

After no more than 4 hours in on mode following the last user interaction

and/ or a channel change, the television will be automatically switched

from on mode to standby-mode.

Hazardous substances Pb<1000 mg/kg; Hg< 1000 mg/kg

EN 62087-1:2016, EN 62087-3:2016, EN 50564:2011

K50DLJ10US

C°22.8

230.7V,50Hz

0.02%


