
TV LED PANORÂMICA DE 55” 

MODELO: K55DLT6F 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

Leia este manual atentamente antes da utilização 
e guarde-o para futura referência. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
 

 
 
 
 
O relâmpago e a ponta 

da seta dentro do 
triângulo representam 

um aviso de perigo que 
alerta para a presença 

de "tensão perigosa" no 
produto. 

 
 
 
 

ATENÇÃO: PARA MINIMIZAR O 
RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS 
NÃO RETIRAR A COBERTURA (OU 

PARTE POSTERIOR). 
NO INTERIOR NÃO EXISTEM 

PEÇAS PASSÍVEIS DE 
ASSISTÊNCIA PELO UTILIZADOR. 

A ASSISTÊNCIA TEM DE SER 
EFETUADA POR TÉCNICOS DE 
ASSISTÊNCIA QUALIFICADOS. 

 
 
 
 

O ponto 
de exclamação 

dentro do 
triângulo representa 
um aviso de perigo 

que alerta 
para as instruções 

importantes 
fornecidas 
juntamente 

com o produto.  
 

AVISO – PARA MINIMIZAR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUES  
ELÉTRICOS OU LESÕES GRAVES: 

 
● Se o cabo estiver danificado, entregue-o para reparação ao fabricante, respetiva assistência 

ou a um técnico qualificado de modo a evitar perigos. 
● O cabo tem de estar sempre facilmente acessível. 
● O aparelho não pode ser exposto a pingos ou salpicos de água ou de outros líquidos. Não é 

permitido colocar objetos cheios de água, como vasos de flores, em cima do produto. 
● É proibido obstruir a ventilação normal do produto durante a utilização prevista. 
● Deixe sempre uma distância mínima de 10 cm em redor da unidade para garantir ventilação 

suficiente. 
● Não coloque fontes de chamas livres, como velas, por cima do dispositivo. 
● O dispositivo destina-se à utilização num clima ameno. 
● Afaste este produto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros 

aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor. 
● Limpe o produto apenas como recomendado pelo fabricante (consulte a secção 

“Manutenção” para obter mais detalhes). Desligue a ficha da tomada antes da limpeza. 
● Desligue a ficha da tomada quando o produto não for utilizado durante um longo período de 

tempo. 
● Evite deixar cair ou derramar objetos e líquidos em cima do produto. 
● Trabalhe com o produto apenas com o cabo de alimentação fornecido. Organize os cabos de 

alimentação de modo que não possam ser pisados nem apertados por itens colocados por 
cima ou contra eles, prestando especial atenção às fichas, tomadas e ao ponto de onde saem 
do produto.  

INSTRUÇÕES IMPORTANTES 
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● Quando a tomada principal ou um conector for utilizado como dispositivo de desligamento, 
este deve estar sempre pronto a ser utilizado. 

● Não manuseie este produto nas seguintes condições. 
- Quando o cabo de alimentação ou ficha estiver danificado. 
- Quando tiverem sido derramados líquidos ou tiverem caído objetos em cima do produto. 
- Se o produto tiver sido exposto à chuva ou água. 
- Se o produto não funcionar quando utilizado de acordo com as instruções de 
funcionamento. 
- Se o produto tiver caído ou estiver danificado. 

● Não tente reparar o produto. Entregue o produto à assistência eletrónica da sua escolha para 
quaisquer trabalhos de manutenção ou reparação. 

● Não sobrecarregue as tomadas de parede, cabos de extensão ou tomadas integrais. 
● Ligue este produto a uma tomada elétrica com ligação à terra de proteção. 
 

ATENÇÃO - PARA MINIMIZAR O RISCO DE LESÕES OU  
DE DANOS MATERIAIS/NO PRODUTO: 

 
● Este produto destina-se exclusivamente à utilização como televisão pessoal não comercial e 

não industrial. Não utilize este produto para outros fins. 
● Não sujeite o produto a choques violentos, temperaturas extremas ou períodos prolongados 

de exposição solar direta. 
● Mantenha o produto afastado de objetos magnéticos, motores e transformadores. 
● Não utilize o produto no exterior com condições atmosféricas adversas. 
● Não utilize a televisão durante a condução; é perigoso e é ilegal em determinadas zonas. 
 
MANUSEAMENTO E UTILIZAÇÃO DA PILHA: 
 
● ATENÇÃO: perigo de explosão se a pilha for substituída incorretamente ou se não for 

substituída pelo mesmo tipo de pilha ou equivalente. 
● A pilha não pode ser exposta a calor excessivo, como luz solar direta, fogo ou semelhantes. 
● Diferentes tipos de pilhas e pilhas novas e usadas não podem ser utilizados em simultâneo. 
● A pilha tem de ser instalada de acordo com a polaridade. 
● Se a pilha estiver gasta tem de ser removida do produto. 
● A pilha tem de ser eliminada em segurança. Utilize sempre os pontos de recolha disponíveis 

(consulte o seu distribuidor) para proteger o ambiente. 
● Mantenha as pilhas afastadas de crianças e animais. As pilhas só podem ser manuseadas 

por adultos. 
● Nunca deite as pilhas numa fogueira nem as exponha ao fogo ou a outras fontes de calor. 
● Cumpra as instruções de utilização e segurança das pilhas. 
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ELIMINAÇÃO DE APARELHOS ELÉTRICOS ANTIGOS 
A diretiva europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos 
(REEE) requer que os aparelhos elétricos domésticos antigos não sejam eliminados no 
fluxo de resíduos municipal indiferenciado normal. Os aparelhos antigos têm de ser 
recolhidos em separado de modo a otimizar a recolha e reciclagem dos materiais que os 
compõem e a minimizar o impacto na saúde humana e no meio ambiente. 
O símbolo de um “caixote do lixo com rodas” com uma cruz relembra-o da sua obrigação 
de, quando eliminar o aparelho, este tem de ser recolhido em separado. 
Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou o distribuidor para obterem 
informações sobre a eliminação correta dos seus aparelhos antigos. 

Manual de instruções………………………………………………………………………………1
Comando……………………………….……………….……………………………………1 
Cabo mini YPbPr…………………………………….………………………………………………1
Cabo mini  AV…………………………………….…………………………………......……………1

Todas as imagens neste manual são apenas para sua referência. A aparência e 
organização estão sujeitas ao produto final. 

ACESSÓRIOS 

Para evitar possíveis lesões auditivas, não ouça o 
dispositivo com um volume elevado durante 
longos períodos de tempo.
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ECRÃ LED DE 55”””” 
Esta unidade tem um ecrã LED integrado para proporcionar uma visão clara e 
baixa radiação. 

Com bloqueio para hotel 

Compatível com procura automática de TV 

Compatível com receção de radiodifusão digital 

Compatível com função de guia de TV 

Compatível com função de teletexto (Europa) 

Compatível com reprodução de multimédia por USB 

Compatível com ecrã com apresentação em vários idiomas 

Compatível com comando com função total 

Compatível com entradas HDMI, SCART, YPBPR, AV, VGA, PC AUDIO 
e CI 

Compatível com saída para auscultadores e saída coaxial 

Compatível com função PVR 

Compatível com função de mudança de horário 

Com base do suporte amovível  

Com entrada para antena exterior 

Com altifalantes integrados 

FUNCIONALIDADES 
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UNIDADE PRINCIPAL

1. Ecrã LED
2. Sensor do comando / Indicador de alimentação - No modo de pausa, o indicador acende-
se a vermelho. Ao ligar a unidade, o indicador acende-se a azul.
3. Base do suporte
4. Botão VOL +/- (volume) - Permite diminuir o volume ou deslocar-se para a direita.
5. Botão P +/- (canal) - Permite selecionar o canal seguinte/anterior ou subir/descer.
6. Botão MENÚ  - Permite aceder à página de definições do menu.
7. Botão ENTRADA - Permite selecionar a fonte de entrada.
8. Botão ENCENDIDO - Permite ligar e desligar a televisão. 

PEÇAS GERAIS 
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1. Entrada de alimentação
2. AURICULAR - Terminal de saída dos auscultadores
3. Terminal de entrada PC AUDIO
4. Terminal de entrada VGA
5. Terminal de entrada SCART
6. ENTRADA - Terminal de entrada RF - Para ligar a antena exterior.
7. S.SONIDO DIGITAL - Terminal de saída coaxial
8. Terminal de entrada CI+
9. Terminal de entrada Mini AV
10. Terminal de entrada Mini YPbPr
11. Terminal de Entrada de USB 2.0 1 / 2
12. Terminal de entrada HDMI 1, 2 e 3, versão 1.4 suporta CEC; 

      HDMI 3 suporta ARC. 

PEÇAS GERAIS 

Vista traseira
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COMANDO 
 

1   (ALIMENTAÇÃO/PAUSA):  coloca a unidade 
em modo de pausa; volte a premir o botão para 
ligar a unidade. 

2 USB (MULTIMÉDIA):  seleciona o modo USB. 
3  : reprodução/pausa no modo de mudança de 

horário e USB. 
4 ●/D.CONFIG (CONFIGURAÇÃO DO DISCO): 

gravação/apresentação do menu principal do 
disco. 

5  : interrompe a reprodução. 
6 AUDIO/LENG (IDIOMA): muda as opções de 

áudio disponíveis (TV); muda as opções de áudio 
disponíveis (DVD). 

7 RETENER (MANTER): mantém o teletexto.   
8 BOTÕES DOS NÚMEROS (0-9):  prima para 

selecionar diretamente um canal quando está a 
ver televisão. 
O canal muda após 2 segundos. 

9 -/--: muda os dígitos. 
10 VOL +/-: aumenta/diminui o volume. 
11 SILENCIO (SILÊNCIO):  desativa o som. 
12 IR A (IR PARA): vai para outro capítulo do DVD*. 
13 ÁNGULO (ÂNGULO):  permite ver a reprodução 

do DVD de diferentes ângulos, se o DVD tiver 
esta funcionalidade*. 

14 MENU: apresenta o menu principal da televisão. 
15 INFO (INFORMAÇÕES): apresenta informações 

sobre o programa atual. 
16 OK: confirma a seleção. 
17 ◄/►/▲/▼: prima o botão para a 

ESQUERDA/DIREITA/CIMA/BAIXO 
para navegar pelos menus no ecrã e  
ajustar as definições do sistema de acordo com 
as suas preferências. 
Prima OK para confirmar a seleção. 

18 FUENTE (FONTE): muda a fonte de entrada. 
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COMANDO 
 
 

19 GUÍA (GPE) / D. MENU (MENU DO DISCO): 
apresenta o guia de programas eletrónico e o 
menu principal do disco*. 

20 TÍTULO/SALIR (TÍTULO/SAIR): sai do menu 
principal da televisão apresentado no ecrã; 
apresenta o menu de títulos do DVD. (DVD)* 

21 REPETIR: volta a reproduzir capítulos/títulos 
diferentes ou todo o DVD*. 

22 A-B:  volta a reproduzir as cenas preferidas 
do DVD. 

23 P +/- (CH +/-): prima para reproduzir o canal 
seguinte ou o anterior. 

24 : regressa ao canal anterior. 
25 TEXT: apresenta o teletexto disponível. 
26 SUBTÍTULO (LEGENDAS): ativa/desativa as 

legendas. 
27 /FAV:  reproduz o ficheiro anterior; 

apresenta a lista de canais favoritos. 
28 /ÍNDICE: reproduz o ficheiro seguinte; 

apresenta a lista de programas gravados 
(DTV). 

29 /TAMAÑO (TAMANHO): retrocede 
rapidamente; muda o tamanho do teletexto. 

30 /SUBPAG (SUBPÁGINA):  avança 
rapidamente; entra na subpágina do 
teletexto. 

31  (SLEEP):  Selecione o tempo de sono 
desejado. 

 
 
 
**Nota:  as funções relacionadas com o DVD não 
funcionam neste modelo! 
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PREPARAÇÃO DO COMANDO  
 
COLOCAÇÃO DAS PILHAS  
Coloque as pilhas como apresentado nas imagens seguintes. Certifique-se de que os 
terminais + e - estão posicionados como indicado no compartimento das pilhas (Fig. 
1). 
 
VIDA ÚTIL DAS PILHAS  
- Normalmente, as pilhas duram um ano, embora esta duração dependa da frequência 
de utilização do comando. 
- Se o comando deixar de funcionar mesmo quando está perto do leitor, substitua as 
pilhas. 
- Utilize duas pilhas AAA secas. 
 
NOTA: 
● Não deixe cair, não pise nem bata com o comando. Poderá danificar as peças ou 

causar uma avaria. 
● Se não for utilizar o comando durante muito tempo, tire as pilhas. 

 
 
FUNCIONAMENTO 
DO COMANDO 
 
Aponte o comando a uma distância 
máxima de cerca de 6 metros do 
sensor do comando e a um ângulo 
aproximado de 60ºda parte dianteira 
do leitor (Fig. 2). 
 
NOTAS: 
- A distância de funcionamento pode 
variar consoante a claridade da 
divisão. 
- Não aponte uma luz brilhante ao 
sensor do comando. 
- Não coloque objetos entre o 
comando e o sensor do comando.  
- Não utilize este comando enquanto 
trabalha com o comando de outros 
equipamentos. 
 
 
 
 

Fig. 1                  Fig. 2  

Sensor do 
comando Empurrar 

Abrir 

Pressionar 
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Certifique-se de que todos os cabos estão desligados da unidade principal antes de a ligar 
a uma fonte de alimentação CA. 
● Leia as instruções antes de ligar outros equipamentos. 
 
LIGAR A UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO CA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIGAR UMA ANTENA EXTERIOR À UNIDADE  
Para obter uma imagem melhor, ligue a antena exterior à entrada para antena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIGAÇÃO BÁSICA 

Antena 

Amplificador de 
antena exterior 

Amplificador de 
antena interior 

Ficha elétrica do 
amplificador de 
antena 

Ficha 
da antena 
com 75 Ohm 
 

À tomada elétrica 
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LIGAÇÃO HDMI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIGAÇÃO PC/VGA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabo HDMI 

(não incluído) 

Utilize o cabo HDMI para ligar a 

unidade a outros dispositivos e receber 

um sinal multimédia de alta definição. 

Parte posterior do leitor de DVD/VCR 

Parte posterior 

do computador 

Utilize o cabo VGA e o cabo de 

áudio para ligar a unidade à 

televisão ou computador e utilizar 

este produto como monitor.  

 

Cabo VGA 

(não incluído) Cabo de áudio 

(não incluído) 
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LIGAÇÃO SCART

LIGAÇÃO AV (SINAL DE VÍDEO COMPOSTO)

Parte posterior do leitor 

de DVD/VCR 

Parte posterior do 
leitor de DVD/VCR 

Para a ligação básica, utilize o cabo de áudio 
composto L/R (branco/vermelho) e CVBS 
(amarelo) para ligar a unidade a outros 
dispositivos. 

Cabo SCART 
(não incluído) 

(não incluído) 
Cabo AV 

Cabo mini AV 
(Incluído) 
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LIGAÇÃO YPBPR

NOTA: como a sua televisão inclui um mini terminal YPbPr, poderá ter de utilizar o cabo 
adaptador especial (fornecido), com um conetor de 3,5 mm numa extremidade e 3 
terminais RCA fêmea na outra extremidade, para ligar esta televisão a dispositivos 
externos. 

LIGAÇÃO COAXIAL

Parte posterior do 
leitor de DVD/VCR 

Utilize o cabo coaxial (não incluído) para ligar a unidade a um 
amplificador ou a outros dispositivos de descodificação de 
áudio para a saída do sinal de áudio coaxial. 

Cabo mini YPbPr 
(Incluído) 

Cabo mini AV
(Incluído) 
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LIGAÇÃO USB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSERIR UM CARTÃO CI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIGAÇÃO PARA AURICULAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insira o cartão CI (módulo de acesso 

condicional) para ver canais digitais 

especiais na sua área. 

(não incluído) 

Cabo de auricular (não 
incluído) 

Dispositivo de memória USB 
(não incluído) 
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CERTIFIQUE-SE DE QUE OS EQUIPAMENTOS E O CABO DE 
ALIMENTAÇÃO ESTÃO DEVIDAMENTE LIGADOS E DE QUE DEFI NIU 
O MODO CORRETO DA UNIDADE ANTES DE EFETUAR QUALQUER  

AÇÃO. 
 
 
 
- Prima o botão POWER na unidade ou no comando para  ligar a unidade (o 
indicador acende-se a azul). Volte a premir o botão  para desligar a unidade 
(modo de pausa) (o indicador acende-se a vermelho).  
- Prima o botão SOURCE na unidade ou no comando par a ativar o modo DTV ou 
ATV da unidade. 
 
SELECIONAR O PROGRAMA PRETENDIDO 
1. Prima o botão CH+ para ver o canal seguinte. 
2. Prima o botão CH- para ver o canal anterior. 
3. Prima os botões dos números no comando para selecionar diretamente o programa 
pretendido. 
NOTA:  prima o botão -/-- repetidamente para mudar o dígito. 
 
CONTROLO DO VOLUME 
- Prima VOL+ ou VOL- para ajustar o nível de volume atual. 
Intervalo disponível: 0-100. 
 
CONTROLO DO SOM 
- Prima o botão MUTE para desativar o som e volte a premi-lo para ativar o som. 
 
DEFINIÇÃO DA FONTE 
- Prima o botão SOURCE na unidade ou no comando para ver a lista de fontes. 
- Prima o botão de navegação para CIMA ou para BAIXO e selecione a fonte de entrada 
pretendida. Em seguida, prima o botão OK para confirmar a seleção. 
Opções disponíveis: DTV, ATV, AV, SCART, YPBPR, HDMI 1/2/3, PC, Media. 
 
DEFINIÇÃO DE MÚLTIPLO ÁUDIO 
- Prima o botão AUDIO no comando para aceder à página do 
menu Multi-Audio (Múltiplo áudio). 
- Prima o botão de navegação para a ESQUERDA/DIREITA 
e selecione as opções de áudio disponíveis. 
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione 
o idioma de áudio disponível. 
NOTA:  para ativar esta função, certifique-se de que o canal 
que está a ver suporta idiomas em múltiplos áudios. 
 

FUNCIONAMENTO BÁSICO 
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APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
- Prima o botão DISPLAY no comando para ver as informações do programa atual. 
 
GUIA DE TV (APENAS PARA O MODO DTV) 
- Prima o botão EPG no comando para aceder à página do menu abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione o canal pretendido. 
- Prima o botão de navegação para a ESQUERDA/DIREITA e alterne entre a coluna 
esquerda e a coluna direita. 
- Prima o botão VERMELHO e alterne entre o modo semanal e o modo diário. 
- Prima o botão AMARELO para ver o guia de TV do dia anterior. 
- Prima o botão AZUL para ver o guia de TV do dia seguinte. 
 
LISTA DE FAVORITOS  
Quando estiver a ver um canal disponível, prima o botão FAV 
no comando para aceder à página do menu Favorite List (Lista 
de favoritos). 
- Prima o botão de navegação para CIMA ou para BAIXO e 
selecione o canal pretendido. 
- Prima o botão de navegação para a ESQUERDA/DIREITA e 
selecione o grupo pretendido. 
- Prima o botão OK para confirmar a seleção. 
 
NOTAS:  
- Para adicionar/remover um canal da lista de favoritos, consulte a secção 3.2 “Gestão dos 
favoritos”. 
 



 18

SELEÇÃO RÁPIDA  
Quando estiver a ver um canal disponível, prima o botão OK no 
comando para aceder à página do menu Channel List (Lista de 
canais). 
- Prima o botão de navegação para CIMA ou para BAIXO e 
selecione o canal pretendido. 
- Prima o botão OK para confirmar a seleção. 
 
 
TELETEXTO 
- Prima o botão TEXT no comando para ver as informações de teletexto disponíveis e volte 
a premi-lo para deixar de ver o teletexto. 
 
TV/RÁDIO (APENAS PARA O MODO DTV) 
- Prima o botão TV/RADIO no comando para alternar entre o modo de TV e o modo de rádio. 
 
LEGENDAS 
- Prima o botão SUBTITLE no comando para aceder à página do 
menu Subtitle (Legendas). 
- Prima o botão de navegação para a ESQUERDA/DIREITA e 
selecione a opção pretendida. 
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione as 
legendas disponíveis. 
- Prima o botão OK para confirmar a seleção. 
NOTA:  para ativar esta função, certifique-se de que o canal que 
está a ver suporta múltiplas legendas. 
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GRAVADOR (APENAS PARA O MODO DTV) 
- Comece por inserir o seu dispositivo de memória USB na entrada USB. 
 
Quando está a ver um programa digital: 
- Prima o botão ● no comando para começar a gravar diretamente e volte a premi-lo para 
abrir o menu abaixo. 
 
 
 
- Utilize o botão de navegação para a ESQUERDA/DIREITA para mover o cursor. Utilize os 
botões dos números para inserir o valor pretendido e prima o botão OK para confirmar a 
definição. 
- Prima o botão  no comando para abrir uma caixa de diálogo e selecione OK para parar 
a gravação. Selecione Cancelar para fechar a caixa de diálogo. 
 
Para ver programas gravados:  
- Prima o botão INDEX no comando para abrir o menu Record List (Lista de gravações). 

 
 
- Prima o botão de navegação para 
CIMA/BAIXO e selecione os ficheiros gravados. 
Em seguida, prima o botão OK para dar início à 
reprodução. 
 
 
 

MUDANÇA DE HORÁRIO (APENAS PARA O MODO DTV)  
- Comece por inserir o seu dispositivo de memória USB na entrada USB. 
 
Quando está a ver um programa digital: 
- Se não quiser perder nenhum programa enquanto está fora, prima o botão  no 
comando para abrir uma caixa de diálogo e selecione OK para ativar o modo de MUDANÇA 
DE HORÁRIO. Selecione Cancelar para fechar a caixa de diálogo. Volte a premir o botão 

 para ativar a função de MUDANÇA DE HORÁRIO. 
- Volte a premir o botão  quando puder ver o programa no modo de MUDANÇA DE 
HORÁRIO. 
- Para desativar a MUDANÇA DE HORÁRIO, prima  no comando para parar a 
reprodução no modo de MUDANÇA DE HORÁRIO e volte a premir para abrir uma caixa de 
diálogo. Selecione OK para sair do modo de MUDANÇA DE HORÁRIO e selecione Cancel 
(Cancelar) para fechar a caixa de diálogo. 
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REPRODUÇÃO DE MULTIMÉDIA 
- Prima o botão SOURCE na unidade ou no comando para ativar o modo MULTIMÉDIA da 
unidade. 
- Insira um dispositivo de memória USB na entrada USB antes das ações seguintes. 
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO/ESQUERDA/DIREITA para mover o 
cursor. 
- Prima o botão EXIT para voltar à página do menu anterior. 
 
NOTA:  prima o botão USB (MULTIMÉDIA) no comando para entrar diretamente no modo 
MULTIMÉDIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Photo (Fotografias) 
- Prima o botão de navegação para a ESQUERDA/DIREITA para selecionar Photo no menu 
principal e prima o botão OK para entrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  ao selecionar ficheiros de fotografia, prima o botão EXIT para mover o cursor para 
TITLE (Ttulo) e, em seguida, prima o botão de navegação para a DIREITA para ver os 
ficheiros no modo de miniatura. 
- Utilize os botões de navegação para selecionar o ficheiro pretendido. 
- Prima o botão VERMELHO para aceder a uma caixa de diálogo e selecione Yes (Sim) 
para eliminar o ficheiro destacado. Selecione No (Não) para cancelar esta ação. 
- Prima o botão VERDE para adicionar/remover todos os ficheiros da lista de reprodução. 
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- Prima o botão OK para adicionar/remover o ficheiro destacado da lista de reprodução. 
- Prima o botão  para dar início à reprodução. 
 
Durante a apresentação normal de fotografias: 
- Prima o botão OK no comando para ver a barra de ferramentas. Prima o botão EXIT para 
a ocultar. 
 
 
 
 
 
- Prima o botão de navegação para a ESQUERDA/DIREITA e selecione a opção pretendida 
na barra de ferramentas. Em seguida, prima o botão OK para confirmar a seleção/entrar no 
submenu. 
 
- Prima o botão  no comando para reproduzir ou colocar a reprodução em pausa. 
- Prima o botão  no comando para parar a reprodução. 
- Prima o botão  no comando para reproduzir o ficheiro anterior. 
- Prima o botão  no comando para reproduzir o ficheiro seguinte. 
 
2. Music (Música) 
- Prima o botão de navegação para a ESQUERDA/DIREITA para selecionar Music no menu 
principal e prima o botão OK para entrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilize os botões de navegação para selecionar o ficheiro pretendido. 
- Prima o botão VERMELHO para aceder a uma caixa de diálogo e selecione Yes (Sim) 
para eliminar o ficheiro destacado. Selecione No (Não) para cancelar esta ação. 
- Prima o botão VERDE para adicionar/remover todos os ficheiros da lista de reprodução. 
- Prima o botão OK para adicionar/remover o ficheiro destacado da lista de reprodução. 
- Prima o botão  para dar início à reprodução. 
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Durante a reprodução normal de música: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Prima o botão de navegação para a ESQUERDA/DIREITA e selecione a opção pretendida 
na barra de ferramentas. Em seguida, prima o botão OK para confirmar a seleção/entrar no 
submenu. 
 
- Prima o botão AZUL no comando para fechar a apresentação no ecrã. Prima qualquer 
botão no comando para voltar a apresentar. 
- Prima o botão  no comando para reproduzir ou colocar a reprodução em pausa. 
- Prima o botão  no comando para parar a reprodução. 
- Prima o botão  no comando para retroceder rapidamente. 
- Prima o botão  no comando para avançar rapidamente. 
- Prima o botão  no comando para reproduzir o ficheiro anterior. 
- Prima o botão  no comando para reproduzir o ficheiro seguinte. 
 
3. Movie (Filmes) 
- Prima o botão de navegação para a ESQUERDA/DIREITA para selecionar Movie no 
menu principal e prima o botão OK para entrar. 
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- Utilize os botões de navegação para selecionar o ficheiro pretendido. 
- Prima o botão VERMELHO para aceder a uma caixa de diálogo e selecione Yes (Sim) 
para eliminar o ficheiro destacado. Selecione No (Não) para cancelar esta ação. 
- Prima o botão VERDE para adicionar/remover todos os ficheiros da lista de reprodução. 
- Prima o botão OK para adicionar/remover o ficheiro destacado da lista de reprodução. 
- Prima o botão  para dar início à reprodução. 
 
Durante a apresentação normal de filmes: 
- Prima o botão OK no comando para ver a barra de ferramentas. Prima o botão EXIT para 
a ocultar. 
 
 
 
 
 
 
- Prima o botão de navegação para a ESQUERDA/DIREITA e selecione a opção pretendida 
na barra de ferramentas. Em seguida, prima o botão OK para confirmar a seleção/entrar no 
submenu. 
 
- Prima o botão  no comando para reproduzir ou colocar a reprodução em pausa. 
- Prima o botão  no comando para parar a reprodução. 
- Prima o botão  no comando para retroceder rapidamente. 
- Prima o botão  no comando para avançar rapidamente. 
- Prima o botão  no comando para reproduzir o ficheiro anterior. 
- Prima o botão  no comando para reproduzir o ficheiro seguinte. 
 
4. e-Book (Livros eletrónicos) 
- Prima o botão de navegação para a ESQUERDA/DIREITA para selecionar e-Book no 
menu principal e prima o botão OK para entrar. 
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- Utilize os botões de navegação para selecionar o ficheiro pretendido. 
- Prima o botão VERMELHO para aceder a uma caixa de diálogo e selecione Yes (Sim) 
para eliminar o ficheiro destacado. Selecione No (Não) para cancelar esta ação. 
- Prima o botão VERDE para adicionar/remover todos os ficheiros da lista de reprodução. 
- Prima o botão OK para adicionar/remover o ficheiro destacado da lista de reprodução. 
- Prima o botão  para dar início à reprodução. 
 
Durante a apresentação normal de livros eletrónicos : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Prima o botão VERMELHO no comando para adicionar/remover a página atual da lista de 
marcadores. 
- Prima o botão VERDE no comando para ativar o modo IR PARA. Insira um número válido 
e prima o botão OK para aceder diretamente à página pretendida. 
- Prima o botão AMARELO no comando para ver a lista de marcadores. 
- Prima o botão AZUL no comando para ver a lista de apresentação. 
- Prima o botão  no comando para apresentar a página anterior. 
- Prima o botão  no comando para apresentar a página seguinte. 
 
 
 
NOTA: para reproduzir os ficheiros multimédia, certifique-se de que selecionou o ícone 
correto no menu principal MEDIA PLAYBACK (REPRODUÇÃO DE MULTIMÉDIA). Por 
outras palavras, apenas pode ver ficheiros de fotografia no menu PHOTO, ficheiros de 
música no menu MUSIC, etc. 
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● A unidade inclui diferentes menus de definições. Assim que a programação inicial for 
inserida, irá permanecer na memória até ser alterada e é sempre possível controlar a 
unidade sob as mesmas condições. 
● As definições irão permanecer na memória até serem alteradas, mesmo após ativar o 
modo de pausa do leitor. 
 
Procedimento comum para as definições iniciais 
- Prima o botão MENU no comando para ver o menu principal. 
- Prima o botão de navegação para CIMA ou para BAIXO e selecione os submenus. 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda à página dos 
submenus. 
- Prima o botão de navegação para CIMA ou para BAIXO e selecione a opção pretendida. 
- Prima o botão de navegação para a ESQUERDA ou para a DIREITA e ajuste o valor. 
- Prima o botão OK para confirmar a seleção. 
- Prima o botão MENU para voltar à página do menu anterior. 
- Prima o botão EXIT para sair da página do menu. 
 

Primeira instalação 
 
- Ligue a fonte de alimentação e ligue a televisão. É apresentada no ecrã a página do menu 
de primeira instalação abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuração 1 
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione o modo de imagem 
pretendido. 
- Prima o botão OK para abrir uma caixa de diálogo. Selecione OK para confirmar a 
seleção e aceder à página seguinte. Selecione Cancel (Cancelar) para fechar a caixa de 
diálogo. 
 
Configuração 2 
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione o seu país de residência. 
- Prima o botão OK para confirmar a seleção e aceder à página seguinte. 

MENU PRINCIPAL 
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Configuração 3 
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione o idioma de menu pretendido. 
- Prima o botão OK para confirmar a seleção e aceder à página seguinte. 
 
Configuração 4 
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione a hora de desligamento 
automático pretendida. 
- Prima o botão OK para confirmar a seleção e aceder à página seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuração 5 
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione o tipo de ligação pretendido. 
- Prima o botão OK para confirmar a seleção e aceder à página seguinte. 
 
Configuração 6 
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione o tipo de procura pretendido. 
- Prima o botão OK para confirmar a seleção e, em seguida, a unidade irá procurar 
programas automaticamente. 
 
NOTA:   
- Para ignorar a sintonização ATV ou DTV, prima o botão MENU no comando para abrir 
uma caixa de diálogo e selecione OK para a fechar. Selecione Cancel (Cancelar) para 
fechar a caixa de diálogo. 
- Para sair da sintonização, prima o botão EXIT no comando para abrir uma caixa de 
diálogo e selecione OK para sair. Selecione Cancel (Cancelar) para fechar a caixa de 
diálogo. 
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MODO DTV 
- Prima o botão SOURCE na unidade ou no comando para selecionar a fonte de entrada 
DTV. 
 
1. Picture (Imagem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Modo de imagem 
Opções disponíveis: Standard (Padrão), Mild (Moderado), User (Utilizador) e Dynamic 
(Dinâmico). 
 
1.2 Brightness (Brilho) 
É possível ajustar o valor do brilho da imagem de 0 a 100. 
 
1.3 Contrast (Contraste) 
É possível ajustar o valor do contraste da imagem de 0 a 100. 
 
1.4 Sharpness (Nitidez) 
É possível ajustar o valor da nitidez da imagem de 0 a 100. 
 
1.5 Colour (Cor) 
É possível ajustar o valor da saturação da cor da imagem de 0 a 100. 
 
NOTA: só pode ajustar os valores das opções brilho, contraste, nitidez e cor quando a 
imagem está no modo User (Utilizador). 
 
1.6 Tint (Tonalidade) 
Esta opção é utilizada para ajustar a tonalidade da cor no sistema NTSC de 0 a 100. 
 
1.7 Colour Temperature (Temperatura da cor)  
Esta opção é utilizada para ajustar a temperatura ideal da cor para uma visualização 
adequada. 
Opções disponíveis: Standard (Padrão), Cold (Frio), Warm (Quente). 



 28

1.8 Aspect Ratio (Proporção da imagem) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. Em 
seguida, prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione a opção pretendida. 
Proporção da imagem: Auto (Automático), 4:3, 16:9, 14:9, Full (Inteiro), Zoom 1/2, Cinema, 
Just Scan (Apenas procura), Panorama 
 
1.9 Noise Reduction (Redução do ruído) 
Esta opção é utilizada para eliminar o ruído da imagem e obter um melhor efeito. 
Opções disponíveis: Off (Desligado), Low (Baixo), Middle (Médio), High (Alto). 
 
2. Sound (Som) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Sound Mode (Modo de som) 
Opções disponíveis: Standard (Padrão), Movie (Filme), Music (Música), Speech (Fala), 
User (Utilizador). 
 
2.2 Bass (Graves) 
Esta opção é utilizada para ajustar o nível de sons graves de 0 a 100. 
 
2.3 Treble (Agudos) 
Esta opção é utilizada para ajustar o nível de sons agudos de 0 a 100. 
NOTA: só pode ajustar os valores dos graves e dos agudos quando o som está no modo 
User (Utilizador). 
 
2.4 Balance (Equilíbrio) 
Esta opção é utilizada para ajustar a saída de áudio entre o altifalante esquerdo e o 
altifalante direito de -50 a 50. 
 
2.5 Surround (Som surround) 
Esta opção é utilizada para ligar/desligar a função surround. 
 
2.6 AVL (nível de volume automático) 
Esta opção é utilizada para ligar/desligar a função AVL. 
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2.7 SPDIF 
Esta opção é utilizada para selecionar o tipo de saída de áudio SPDIF pretendida. 
Opções disponíveis: Off (Desligado), PCM, Auto (Automático). 
 
2.8 Audio Description (Descrição áudio) 
Esta opção é utilizada para ligar/desligar a função de descrição áudio. Esta função permite 
aos utilizadores com deficiências visuais conhecerem uma determinada cena ou ação 
através da narração. 
NOTA:  a descrição áudio funciona apenas quando está a ver programas que contêm 
informações de narração associadas. 
 
3. Channel (Canal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Channel Management (Gestão dos canais)  
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione esta opção. Em seguida, 
prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione o programa pretendido. 
a) Prima o botão VERMELHO no comando e utilize os botões dos números para inserir a 
palavra-passe. Em seguida, prima o botão VERMELHO para adicionar/remover uma marca 
de eliminação no programa destacado. Depois prima o botão OK para aceder a uma caixa 
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de diálogo. Selecione OK para eliminar. Selecione Cancel (Cancelar) para cancelar esta 
ação. 
b) Prima o botão VERDE no comando e utilize os botões dos números para inserir a 
palavra-passe. Em seguida, prima o botão VERDE para bloquear/desbloquear um 
programa. 
c) Prima o botão AMARELO no comando para adicionar/remover uma marca de ignorar. 
d) Prima o botão AZUL no comando para ativar o modo MOVE. Prima o botão de 
navegação para CIMA/BAIXO e selecione a posição pretendida. Em seguida, prima o 
botão OK para mover. 
 
3.2 Favorite Management (Gestão dos favoritos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione o programa pretendido. 
a) Prima o botão VERMELHO no comando para adicionar o canal destacado à lista de 
favoritos 1. 
b) Prima o botão VERDE no comando para adicionar o canal destacado à lista de favoritos 
2. 
c) Prima o botão AMARELO no comando para adicionar o canal destacado à lista de 
favoritos 3. 
d) Prima o botão AZUL no comando para adicionar o canal destacado à lista de favoritos 4. 
 
3.3 Country (País) 
Esta opção é utilizada para selecionar o seu país de residência. 
 
3.4 TV Connection (Ligação da TV) 
Esta opção é utilizada para selecionar o tipo de ligação da sua televisão. 
Opções disponíveis: Air (Antena), Cable (Cabo). 
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3.5 Auto Search (Procura automática) 
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione esta opção. Em seguida, 
prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu.  
- Em seguida, prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione All (Todos), DTV 
ou ATV. Em seguida, prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda a 
uma caixa de diálogo. Selecione OK para dar início à procura automática. Selecione 
Cancel (Cancelar) para cancelar esta ação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para sair da sincronização automática, prima o botão MENU ou EXIT e selecione OK. 
 
3.6 Digital Manual Search (Procura manual digital) 
 
Quando a televisão é ligada por antena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.61 Channel (Canal) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. Em 
seguida, prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione o programa 
pretendido. 
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3.62 Frequency (kHz) (Frequência) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. 
- Prima o botão de navegação para a ESQUERDA/DIREITA e mova o cursor. Prima os 
botões dos números no comando para inserir o valor pretendido. 
 
3.63 Bandwidth (MHz) (Largura de banda) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. Em 
seguida, prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione a largura de banda 
pretendida. 
 
Quando a televisão é ligada por cabo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.61 Frequency (kHz) (Frequência) 
O utilizador não pode ajustar esta opção. 
 
3.62 Symbol Rate (KS/s) (Classificação do símbolo) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. 
- Prima o botão de navegação para a ESQUERDA/DIREITA e mova o cursor. Prima os 
botões dos números no comando para inserir o valor pretendido. 
 
3.63 Modulation (QAM) (Modulação) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. Em 
seguida, prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione a modulação 
pretendida. 
 
Assim que concluir as definições da secção 3.61 à secção 3.63, selecione Start (Começar) 
no menu e prima o botão OK para dar início à procura. 
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3.7 ATV Manual Search (Procura manual ATV) (apenas para a fonte de 
entrada ATV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.71 Current Channel (Canal atual) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. Em 
seguida, prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione o programa 
pretendido. 
 
3.72 Frequency (Frequência) 
O utilizador não pode ajustar esta opção. 
 
3.73 Search (Procura) 
Esta opção é utilizada para dar início à procura. 
 
3.74 Fine Tune (Ajuste) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. Em 
seguida, prima o botão de navegação para a ESQUERDA/DIREITA e efetue os ajustes. 
 
3.75 Color System (Sistema de cores) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. Em 
seguida, prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione o sistema de cores 
pretendido. 
Opções disponíveis: Auto, PAL, SECAM. 
 
3.76 Sound System (Sistema de som) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. Em 
seguida, prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione o sistema de som 
pretendido. 
Opções disponíveis: BG, DK, I, L, L’.  
NOTA:  as opções do sistema de som podem variar consoante as diversas definições do 
sistema de cores. 
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3.8 LCN On/Off 
Esta opção é utilizada para ligar/desligar o LCN (número de canal lógico). 
 
4. Feature (Funcionalidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Lock (Bloquear) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. 
- Insira a palavra-passe predefinida de fábrica “0000” utilizando os botões dos números do 
comando. 
NOTA: pode utilizar a palavra-passe universal “4711” caso se esqueça da palavra-passe de 
fábrica. 
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione a opção pretendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.11 Lock Channel (Bloquear canais) 
Esta opção é utilizada para ligar/desligar a função de bloqueio de canais. 
 
4.12 Parental Guidance (Controlo parental) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. Em 
seguida, prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione a opção pretendida. 
Opções disponíveis: Off (Desligado), 3 a 18. 
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4.13 Change Pin Code (Alterar código PIN) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Insira a palavra-passe antiga, a palavra-passe nova e confirme a palavra-passe nova. Em 
seguida, a unidade irá guardar a nova palavra-passe automaticamente. 
 
4.14 Hotel Mode (Modo de hotel) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. 

 
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e 
selecione a opção pretendida. 
- Prima o botão de navegação para a 
ESQUERDA/DIREITA e ajuste o valor. 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a 
DIREITA e aceda ao submenu. 
- Prima o botão MENU para voltar à página anterior. 
 
Sugestão: recomendamos vivamente que utilize o modo 
de hotel em hotéis e que o ignore se utilizar esta televisão 
apenas em casa. 
 

Hotel Lock (Bloqueio para hotel):  ativa/desativa o bloqueio para hotel. 
Channel Lock (Bloqueio de canais): ativa/desativa o bloqueio do menu Channel (Canal). 
Picture Lock (Bloqueio de imagens): ativa/desativa o bloqueio do menu Picture 
(Imagem). 
Sound Lock (Bloqueio de sons): ativa/desativa o bloqueio do menu Sound (Som). 
Feature Lock (Bloqueio de funcionalidades): ativa/desativa o bloqueio do menu Feature 
(Funcionalidades). 
Setup Lock (Bloqueio da configuração):  ativa/desativa o bloqueio do menu Setup 
(Configuração). 
Key Lock (Bloqueio das teclas): ativa/desativa o bloqueio das teclas. 
Source Lock (Bloqueio das fontes):  ativa/desativa o bloqueio de todas as fontes 
disponíveis. 
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Set Source (Definir fonte):  seleciona a fonte pretendida. 
Channel Number (Número do canal):  seleciona o canal pretendido. 
Max Volume (Volume máximo):  define o volume máximo. 
Default Volume (Volume predefinido): define o volume predefinido. 
Clear Lock (Desativar bloqueio):  limpa as definições acima. 
DataBase Export (Exportação da base de dados):  exporta a base de dados para outros 
dispositivos. 
DataBase Import (Importação da base de dados): importa a base de dados de outros 
dispositivos. 
 
4.2 Language (Idioma) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. Em 
seguida, selecione as preferências de idioma de menu OSD, idioma das legendas, idioma 
do áudio e idioma do teletexto do DTV/ATV , com os botões de navegação. 
 
4.3 Clock (Relógio) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. 
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione a opção pretendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.31 Date (Data) 
Quando a procura automática estiver concluída, esta unidade obtém a data a partir do sinal 
e guarda-a automaticamente. 
 
4.32 Time (Hora) 
Quando a procura automática estiver concluída, esta unidade obtém a hora a partir do sinal 
e guarda-a automaticamente. 
 
4.33 Time Zone (Fuso horário) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. Em 
seguida, prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione a opção pretendida. 
 
4.34 DST (Horário de verão) 
Esta opção é utilizada para ligar/desligar a função DST. 
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4.4 Sleep Timer (Temporizador) 
Esta opção é utilizada para definir o temporizador automático no modo de pausa. 
Opções disponíveis: Off (Desligado), 10 Mins (min), 20 Mins, 30 Mins, 60 Mins, 90 Mins, 120 Mins, 
180 Mins, 240 Mins. 
 
4.5 Auto Power Off (Desligamento automático) 
Esta opção é utilizada para definir a hora do desligamento automático. 
Opções disponíveis: Off (Desligado), 1 Hour (hora), 2 Hours, 4 Hours. 
 
4.6 Hearing Impaired (Deficientes auditivos) 
Esta opção é utilizada para ligar/desligar a função para deficientes auditivos. Esta função 
permite aos utilizadores com deficiências auditivas conhecerem uma determinada cena ou 
ação através de legendas, em vez de a ouvirem. 
NOTA:  a função para deficientes auditivos funciona apenas quando está a ver programas 
que contêm informações de legendas associadas. 
 
4.7 CI Info (Informações do CI) 
Esta opção é utilizada para apresentar as informações do CI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8 PVR/Timeshift (PVR/Mudança de horário) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. 
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione a opção pretendida. 
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4.81 Partition Select (Seleção da partição) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. 
 
- Prima o botão VERMELHO para aceder a uma caixa de 
diálogo e, em seguida, selecione OK para formatar o 
dispositivo de memória USB.  
- Prima o botão VERDE para determinar a partição 
predefinida. 
 
4.82 Auto Timeshift (Mudança de horário automática)  
Esta opção é utilizada para ligar/desligar a função de 
mudança de horário automática. 
 
4.83 Timeshift Buffer (Memória intermédia da mudanç a de horário) 
Esta opção é utilizada para selecionar a duração da memória intermédia da mudança de 
horário pretendida. 
Opções disponíveis: Auto, 30 Mins (min), 1hr (hora), 2hr. 
 
4.84 Timer (Temporizador) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Prima o botão VERMELHO no comando para eliminar a opção destacada. 
- Prima o botão VERDE no comando para eliminar todas. 
- Prima o botão AZUL no comando para aceder à página Edit (Editar). 
- Prima o botão AMARELO no comando para aceder à página Add (Adicionar). 
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Recorder (Gravador): ligue/desligue o gravador. 
Type (Tipo): selecione o tipo de gravador: DTV, rádio. 
Channel (Canal): selecione o canal que pretende gravar. 
Start Time (Hora de início): defina a hora de início da gravação. 
Duration (Duração): defina a duração da gravação. 
Date (Data): defina a data da gravação.  
Mode (Modo): defina o modo de gravação. 
NOTA:  para alterar a apresentação numérica das opções acima, prima o botão OK para 
entrar e, em seguida, utilize o botão de navegação para a ESQUERDA/DIREITA para 
mover o cursor. Utilize os botões dos números para inserir o valor pretendido e prima o 
botão OK para confirmar a definição. 
 
4.85 Record List (Lista de gravações) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. 
 
- Prima o botão de navegação para 
CIMA/BAIXO e selecione os ficheiros gravados. 
Em seguida, prima o botão OK para dar início à 
reprodução. 
 
4.86 Recorder Start (Início do gravador) 
Esta opção é utilizada para dar início à gravação 
quando está a ver um programa digital 
disponível. 
NOTA: antes da gravação, comece por inserir o seu dispositivo de memória USB na 
entrada USB. 
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4.9 HDMI Link (Ligação HDMI) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. 
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione a opção pretendida. 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
Para utilizar a função “HDMI Link ”: 
- Certifique-se de que o dispositivo HDMI (amplificador, etc.) está corretamente ligado e de 
que é compatível com HDMI CEC (controlo de consumo eletrónico). 
- Prima o botão SOURCE no comando para selecionar a fonte de entrada HDMI. 
 
Enable HDMI Link (Ativar a ligação HDMI): ativa/desativa a ligação HDMI. 
Auto Power on (Ligação automática): ativa/desativa a função Auto Power On. 
Auto Standby (Modo de pausa automático): ativa/desativa a função Auto Standby. 
Speaker Preference (Preferência de altifalantes):  seleciona os altifalantes da televisão 
ou o amplificador como preferência. 
Amplifier Support ARC (Amplificador compatível com ARC) (apenas HDMI 3):  
ativa/desativa a função ARC. 
 
5. Setup (Configuração) 
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5.1 OSD Timer (Temporizador OSD) 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. Em 
seguida, prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione a opção pretendida. 
Opções disponíveis: 5/10/15/20/25/30 Seconds (segundos) e Never (Nunca). 
 
5.2 Auto SCART (SCART automático) 
Esta opção é utilizada para ligar/desligar a função de SCART automático. Se o SCART 
automático estiver ativado, pode ver os programas automaticamente através de SCART 
quando o cabo SCART está ligado. 
 
5.3 PC Setup (Configuração do PC) (apenas para a fo nte de entrada PC) 
O utilizador só pode ajustar esta opção com um sinal de entrada PC. 
 
5.4 Blue Screen (Ecrã azul) 
Esta opção é utilizada para ligar/desligar a função de fundo azul. Se a opção de ecrã azul 
estiver ligada, o fundo do ecrã fica azul sempre que o sinal é muito fraco ou inexistente. 
NOTA:  o utilizador não pode ajustar esta opção no modo DTV. 
 
5.5 Home Mode (Modo de casa) 
Esta opção é utilizada para selecionar o modo de imagem pretendido. 
Opções disponíveis: Home (Casa), Dynamic (Dinâmico), Standard (Padrão), Mild 
(Moderado). 
 
5.6 Reset TV Setting (Repor as definições da televi são) 
Esta opção é utilizada para repor as definições predefinidas de fábrica. 
 
5.7 Software Upgrade (Atualização do software) 
Esta opção é utilizada para atualizar o software da televisão através do dispositivo de 
memória USB. 
 
 
 
 
MODO ATV E OUTROS MODOS 
- Prima o botão SOURCE na unidade ou no comando para selecionar a fonte de entrada 
pretendida. 
- Para estes modos, consulte as funções do menu do modo DTV. 
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MODO PC 
- Ligue um computador pessoal a esta unidade. 
- Ligue o computador e esta unidade. 
- Prima o botão SOURCE na unidade ou no comando para selecionar a fonte de entrada 
PC. 
- Prima o botão MENU para ver o menu principal. Selecione Setup (Configuração) com o 
botão de navegação para CIMA/BAIXO. Em seguida, prima o botão OK ou o botão de 
navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. 
- Selecione PC Setup (Configuração do PC) e entre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Prima o botão de navegação para CIMA/BAIXO e selecione a opção pretendida. 
- Prima o botão OK ou o botão de navegação para a DIREITA e aceda ao submenu. Prima 
o botão de navegação para a ESQUERDA/DIREITA e ajuste o valor. 
 
1. Auto Adjust (Ajuste automático) 
Esta opção é utilizada para ajustar o ecrã do PC automaticamente. 
 
2. H Position (Posição H) 
Esta opção é utilizada para ajustar o valor da posição horizontal. 
 
3. V Position (Posição V) 
Esta opção é utilizada para ajustar o valor da posição vertical. 
 
4. Phase (Fase) 
Esta opção é utilizada para ajustar a aplicação da imagem à televisão. 
 
5. Clock (Relógio) 
Esta opção é utilizada para ajustar a velocidade de transferência dos sinais. 
 
NOTA:  para outros menus, consulte as funções do menu do modo DTV. 
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● Certifique-se de premir o botão POWER para ativar o modo de pausa do leitor e
desligar a ficha de alimentação antes de efetuar qualquer trabalho de manutenção ao leitor. 
● Limpe o leitor com um pano suave e seco.
● Se a superfície estiver muito suja, limpe com um pano embebido numa solução suave
de água e sabão e bem torcido. Em seguida, volte a limpar com um pano seco.
● Nunca utilize álcool, benzeno, diluente, líquido de limpeza ou outros químicos. Não
utilize ar comprimido para remover o pó.

● Solicite a assistência de um técnico para montar a televisão na parede. Não nos
responsabilizamos por danos no produto ou lesões se montar a televisão sozinho. 
● Não monte a televisão na parede enquanto estiver ligada. Pode causar lesões devido a
choques elétricos.
● Utilize parafusos M6* padrão de12 mm (4 itens) para montar a televisão.

MANUTENÇÃO 

MONTAGEM NA PAREDE 

Parte traseira da 
televisão
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Formatos de USB

Tipo

Filme

Música

.avi MJPEG

Xvid, MPEG-4, 
H.264, WMA9/VC1
MPEG-2,MPEG-4,
H,264
MPEG-1/2, H.264

MPEG-1, MPEG-2

MPEG-2/4, H.264

MPEG-4, H.64

MPEG-1

MPEG-2

RV30, RV40

N/A

.mp4

.ts \ .trp

.mpg

.mkv

.mov

.dat

.vob

.rm \ .rmvb

.mp3

.wma

.m4a \ .aac

MP3, WMA, 

Resolução máxima e 
velocidade de 
fotogramas: 1280x720
aos 30 fps
Taxa máxima de
transmissão de dados:
20 Mbps

Resolução máxima 
e velocidade de 
fotogramas: 
1080p aos 30 fps
Taxa máxima de 
transmissão de dados:
20 Mbps

Resolução:
800 x 600 (RV30)
1280 x 720 (RV40)

Frequência da 
amostragem: 32 K~48 KHz
Velocidade de 
transmissão: 
32 K~320 Kbps
Canal: Mono/Estéreo

Frequência da 
amostragem: 8K~48 KHz
Velocidade de 
transmissão: 
24 K~384 Kbps
Canal: Mono/Estéreo

AAC, PCM

MP3,
AAC, PCM

AAC
MP1\2\3

MP1\2\3

MP3

PCM

AAC

Extensão do
ficheiro Vídeo Audio

Descodificação
Notas

ESPECIFICAÇÕES

AAC, PCM

MP1\2\M
P3, PCM

MP3, COOK

COOK

AAC, PCM
MP3,

MP1

AAC, PCM



JPEG progressivo

JPEG linha de base

BMP

Entrelaçado/Não entrelaçado

ANSI/UNICODE GB/UTF8

.jpg \ .jpeg

.bmp

.png

.txt

Extensão do
ficheiro
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Formatos de USB

Tipo

Fotografia

Texto

Nota: 
São necessárias licenças se os formatos Divx, MPEG, H.264, MP3 e AAC, 
entre outros, estiverem incluídos.

Resolução máxima:
1920 x 1080

Resolução máxima:
1920 x 1080

Resolução máxima:
7680 x 4320
Resolução máxima:
1920 x 1080
Profundidade de pixel:
8/24/32 bit

Vídeo Audio

Descodificação
Notas

ESPECIFICAÇÕES
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A sua televisão é embalada com o suporte e a estrutura em separado. Antes de desfrutar 
da televisão, monte o suporte seguindo as instruções abaixo. 

Passo 1 
Coloque a televisão virada para baixo, por 
cima de um pano suave ou sofá, para evitar 
que o painel se danifique. 

Passo 2 
Alinhe o suporte com a parte inferior da 
televisão e force a extremidade do suporte até 
a televisão ficar totalmente apoiada no 
suporte. 

Passo 3 
Aperte os parafusos incluídos com uma chave 
de parafusos. 

NOTAS: 
1) Desligue a ficha de alimentação da tomada
antes de instalar ou remover o suporte da
televisão.
2) Para evitar danificar a televisão, peça ajuda
a uma ou mais pessoas para instalar ou
remover o suporte da televisão.

MONTAGEM DO SUPORTE 
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Aparelho TV LED de 55" 

Resolução 1920x1080 

Cores do ecrã 16.7M 

Taxa de contraste 3000:1 

Proporção da imagem 16:9 

Fonte de alimentação CA 100-240 V, 50/60 Hz 

Consumo de energia < 130 W 
Temperatura de 
funcionamento -5 ℃ a 45 ℃

Medidas 1244 (L) x 765 (A) x 265 (P) mm 

Peso Cerca de 13,3 kg 

Medidas SEM pés 1244 (L) x 722 (A) x 97 (P) mm 

Peso SEM pés Cerca de 13,0 kg 

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

ESPECIFICAÇÕES 
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Verifique os seguintes pontos antes de assumir que a unidade está avariada: 

Problema [COMUM]  Solução  
Sem alimentação. Ligue a ficha de alimentação de forma segura à tomada elétrica. 
Sem imagem. Certifique-se de que o equipamento está ligado corretamente. 

● Sem som.
● Som distorcido.

● Certifique-se de que o equipamento está ligado corretamente.
● Certifique-se de que as definições de entrada da televisão e
do sistema estéreo estão corretas.
● Ajuste o volume principal até um nível adequado ao premir o
botão VOL+/VOL-.

Não é possível efetuar 
nenhuma ação com o 
comando. 

● Verifique se as pilhas estão colocadas com as polaridades
corretas.
● As pilhas estão gastas: substitua-as por pilhas novas.
● Aponte o comando para o respetivo sensor e tente
novamente.
● Trabalhe com o comando a uma distância máxima de 6
metros do sensor do comando.
● Elimine os obstáculos entre o comando e o respetivo sensor.

Não é possível efetuar 
nenhuma ação com os 
botões (da unidade 
principal e/ou do 
comando). 

Desligue a ficha de alimentação e volte a ligá-la (o leitor pode não 
estar a funcionar corretamente devido a trovoada, eletricidade 
estática ou outros fatores). 

Problema [TELEVISÃO]  Solução  

Sem imagem ou imagem 
fraca. 

● Ajuste a antena ou utilize uma antena exterior.
● Coloque a unidade perto de uma janela (se estiver no interior
de um edifício).
● Afaste a unidade dos produtos que causam interferência.
● Volte a efetuar a sintonização automática.
● Tente outro canal.

Sem som ou som fraco. 

● Verifique as definições de áudio.
● Prima o botão MUTE no comando para desligar a função
Mute (desativação do som).
● Desligue o auscultador.

Ruído ou outras 
interferências. 

O equipamento eletrónico próximo da unidade está a provocar 
interferência. Coloque a unidade noutro lugar ou mova o 
equipamento. 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS GERAIS 
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