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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

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

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

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 ORISCO 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 pontode exclamação
dentro do triângulo 
representa um aviso de 
perigoque alerta para as 
instruções importantes
fornecidas juntamente
com o produto.

● 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 

dealimentação 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.



● 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.



Para evitar possíveis lesões auditivas, não ouça o

dispositivo com um volume elevado durante

longos períodos de tempo.
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Todas as imagens neste manual são apenas para sua referência. A aparência e organização 

estão sujeitas ao produto final.

ACESSÓRIOS

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

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.
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ECRÃ LED DE 32”
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, 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



O que está incluído / Configuração de Colocação de TV

Instalação / Remoção de Suporte de TV

Montagem em Parede

A TV Fornecido com furos de montagem para um suporte de montagem na parede aprovado 

pela VESA (NÃO FORNECIDO). O padrão de montagem VESA é de 200 x 100 mm. Remova 

os parafusos que prendem a base no suporte de base e vida a base (não remova os suportes 

de montagem da base). Monte os suportes VESA usando 4 parafusos roscados isométricos 

M6 x 10 (não fornecidos). Não use parafusos com mais de 10 mm; Ocorrerão danos aos 

componentes internos.

Cuidado: Sua nova TV é pesada; Consulte um instalador profissional de montagem em parede 

para executar esta instalação.

 

Unidade e Acessórios

Aparelho de TV
Controle Remoto 

com Baterias

Suporte de Base

Suporte

4 Parafusos

Manual do Usuário

Quatro furos de montagem

(tamanho parafuso M6)

200mm

100mm

2 Parafusos
4*15BBH

2 Parafusos
4*15BBH

IMAGEN SONIDO TAMAÑO

FAV.

MENU

VOL P

SALIR

FUENTE

.

+

_

+

_

OK

GUÍA

32” WIDESCREEN LED TV

MODELO:K32DLM7H

Please read this manual carefully before using, 
d keep it for future reference. 



Dando Iniciando

Vista Frontal / Traseira

Função do botão

1.        : Liga TV / Tela  de descanso

2.  ENTRADA: Seleção de fonte de entrada de Áudio / Vídeo

3.  MENÚ: Abre o menu de configuração

4.  VOL-: Diminuir o volume

5.  VOL +: Aumentar o volume

6.  P-: Canal anterior

7.  P +: Próximo canal

8.  RECEPTOR DE IR: Recebe sinais infravermelho do controle remoto

9.  LED INDICADOR: indicador de Estado

P+ P-

VOL+ VOL-

 MENÚ ENTRADA
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USB2.  

5. YPbPr: Conecte-se ao terminal de 
saída de vídeo YPbPr do DVD

 ANTENA: Conexão de antena8. 

7.  HDMI1/2/3:CEC   HDMI1:ARC

6.  S.SONIDO DIGITAL

PC AUDIO: Conecte-o ao terminal de 
saída de áudio do PC

9.  

VGA: entrada de vídeo para PC10. 

1.  FONE DE OUVIDO

3.  CI+: Conecte um módulo CI

4.  AV: Conecte saída de vídeo de 

um DVD ou VCR

ANTENA



Conexão a Dispositivos Externos

Cabo 

componente

Cabo 

composto

Empresa de 

TV a cabo

Antena 

VHF / UHF

Receptor de cabo / caixa de satélite

Cabo 

VGA

Cabo 

áudio

Conectando dispositivos externos à sua TV LED

Cabo 

coaxial RF

Cabo 

HDMI

Cabo 

coaxial

Amplificador de áudio

Leitor de DVD
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IMAGEN SONIDO TAMAÑO

FAV.

MENU

VOL P

SALIR

FUENTE

.

+
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_

OK

GUÍA

:Exibe o índice principal no modo Teletexto.

:Revela informações ocultas, como as respostas 

a um questionário no modo TELETEXT.

:Congele uma mudança de várias páginas 

no modo Teletexto.

:Exibe a parte superior, o topo ou toda a página.

: Arquivo ou capítulo anterior.

: Próximo arquivo ou capítulo.

: Reprodução rápida de rebobinação.

: Avanço rápido da reprodução.

DTV/RADIO: Io modo DTV, pressione o botão DTV / RADIO 

para entrar no modo DTV ou RADIO

INFO:Interruptor de exibição da informação do sistema.

FUENTE: Pressione para mudar a fonte do sinal.

                  Para mover os 

menus e confirmar as configurações.
MENU: Mostrar Menu

SALIR: Saia do menu.

AUDIO: Mude o canal de áudio quando o DVD ou a reprodução 

multimídia.

:Reproduzir / Pausar.

TS:No modo DTV, pressione o botão TS para iniciar o atraso.

: Pare a reprodução.

SUB:Sselecione a legenda do arquivo de mídia de vídeo. 

(Precisa do suporte de disco ou arquivo)

FAV: mostre a lista de canais favoritos.

VOL: Aumenta e diminui o volume.

P: Canal seguinte e anterior.

         : silencia ou restaura o som.

Text:  liga e desliga a função Teletexto

         Mude o canal diretamente.

 : Retorne ao canal anterior sintonizado.

LIST:no modo DTV, exibe a LISTA PVR executada.

 Temporizador de desligamento automático.:

     :No modo DTV, pressione o botão REC para iniciar a gravação, 

 pressione o botão    para parar a gravação.

IMAGEN:Seleção do modo de imagem de saída.

SONIDO:Zoom in / Zoom out the frame exibido.

TAMAÑO:Pressione para selecionar o tamanho de imagem 

diferente.

GUÍA:Mostre o Guia de Programas Eletrônicos.

        

:Liga a TV / Tela de descanso.



LIGAR UMA ANTENA EXTERIOR À UNIDADE
Para obter uma imagem melhor, ligue a antena exterior à entrada para antena.

Amplificador de
antena exterior

Amplificador de
antena interior

Ficha elétrica do
amplificador de
antena

Ficha
da antena
com 75 Ohm

Configurações

Configuração Inicial

1. Conectando sua TV na tomada elétrica;

2. Pressione o botão POWER no controle remoto para ligar a TV em verde para a luz LED.

CUIDADO: Desconecte sempre a TV da tomada elétrica quando a TV não será usada por 

um longo período de tempo. O botão POWER no painel frontal é usado apenas para ligar o 

televisor em tela  de descanso, ele não desliga o dispositivo da tensão principal. Para 

desligar completamente a tensão principal, remova a ficha de alimentação da tomada.

3. Pressione a tecla▼/▲/  / e siga a imagem como abaixo para operar o assunto.

NOTA:

A imagem é apenas para referência.



LIGAÇÃO HDMI

LIGAÇÃO PC/VGA

Cabo HDMI

 

Parte posterior do leitor de DVD/VCR

Parte posterior
do computador

 

Cabo de áudio
  

 

USB1

Utilize o cabo HDMI para ligar a
unidade a outros dispositivos e receber
um sinal multimédia de alta definição.

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

PC AUDIOVGA

HDMI2 HDMI3 S.SONIDO DIGITAL CI+YPbPr AV



LIGAÇÃO AV (SINAL DE VÍDEO COMPOSTO)

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 AV

Cabo Mini AV

HDMI3 S.SONIDO DIGITAL CI+YPbPr AV



Parte posterior do
leitor de DVD/VCR

Cabo Mini YPbPr

Cabo Mini AV: L/R

LIGAÇÃO YPBPR

LIGAÇÃO COAXIAL

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.

AURICULARAURICULAR SCART PC AUDIO VGA ANTENA
S.SONIDO
DIGITAL

HDMI2 HDMI3 S.SONIDO DIGITAL

HDMI3 S.SONIDO DIGITAL CI+YPbPr AV



LIGAÇÃO USB

IINSERIR UM CARTÃO CI

LIGAÇÃO PARA AURICULAR

Insira o cartão CI (módulo de acesso
condicional) para ver canais digitais
especiais na sua área.

 

  

  

  

  

  

AURICULAR SCART PC AUDIO VGA ANTENA
S.SONIDO
DIGITAL

HDMI1 HDMI2
HDMI3
(ARC)

USB2
USB1YPbPr AV

CI+

5V     0.5A

USB1/USB2 Auriculares

Dispositivo de memória 
USB

5V     0.5A

USB1/USB2 Auriculares

Cabo de auricular 

HDMI3 S.SONIDO DIGITAL CI+YPbPr AV



Selecione Fonte de Entrada

Pressione FUENTE para exibir a lista de fontes de entrada.

Pressione▼/▲  para realçar a fonte de entrada e pressione 

OK para confirmar.

Pressione EXIT para ocultar o menu no ecrã.

(A maneira de definir o tempo desaparecido: MENU -Menu 

TEMPO- Temporizador OSD)

Instalação pela Primeira Vez

Conecte-se à fonte de alimentação e ligue a TV, a primeira vez abaixo da página do menu 

de instalação será exibida na tela:

Configuração 1

Pressione o botão de navegação ▼/▲ para selecionar o Modo de imagem desejado.

Pressione o botão OK para chamar uma caixa de diálogo. 

Selecione OK para confirmar a seleção e virar para a próxima página; Selecione Cancelar

 para dispensar a caixa de diálogo.

Configuração 2

Pressione o botão de navegação ▼/▲ para selecionar o país em que você está 

morando.

Pressione o botão OK para confirmar a seleção e virar para a próxima página.



OK

Configuração 3

Pressione o botão de navegação ▼/▲ para selecionar o idioma do menu desejado.

Pressione o botão OK para confirmar a seleção e virar para a próxima página.

 

Configuração 4

Pressione o botão de navegação ▼/▲ para selecionar o tempo de desligamento 

automático desejado.

Pressione o botão OK para confirmar a seleção e virar para a próxima página.

Configuração 5

Pressione o botão de navegação ▼/▲ para selecionar o tipo de conexão desejado.

Pressione o botão OK para confirmar a seleção e virar para a próxima página.

Configuração 6

Pressione o botão de navegação ▼/▲ para selecionar o tipo de pesquisa desejado.

Pressione o botão OK para confirmar a seleção e, em seguida, esta unidade irá procurar 

programas automaticamente.

NOTA:
  

TPara pular ATV ou DTV sintonização, pressione o botão MENU no controle remoto para 

chamar uma caixa de diálogo e selecione OK para pulá-lo; Selecione Cancelar para dispensar

 a caixa de diálogo.

Para sair da sintonização, pressione o botão EXIT no controle remoto para chamaruma caixa 

de diálogo e selecione ok para sair da sintonização; Selecione Cancelar para dispensar a caixa 

de diálogo.



Menu de Imagem

Este capítulo descreve a função de Imagem no menu principal.

Ele abrirá o menu principal pressionando o botão "MENU" no controle remoto. 

O foco se moverá para os sub-itens no menu Imagem, pressionando o botão 

" " e depois a função na Imagem pode ser configurada. O menu Imagem é 

mostrado da seguinte maneira:

Modo de Imagem

Selecionando o Modo de Imagem - Padrão, 

Suave, Dinâmico ou Usuário. É igual à função 

ao pressionar o botão IMAGEN no controle 

remoto.

Itens do 
menu de Imagem Valor Padrão

Modo de Imagem
Padrão, Suave, 

Dinâmico ou Usuário
Normal

0~100 50 

0~100 50 

0~100 50 

Cor 0~100 50 

100~0Matiz 50 

Temp de Cor Padrão, Quente, Frio Padrão

Relação de Aspecto Cheio; Auto; 4: 3; 16: 9; 

Zoom1; Zoom2; Panorama; 

Apenas digitalize.

Cheio

Redução de Ruído Desligado, Baixo, Médio, Alto Médio

Brilho

Contraste

Nitidez



Ajuste de temperatura de cor. Há três opções: normal, quente, frio.

Temperatura de Cor

Relação de Aspecto

Relação de Aspecto - Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, 

Zoom2 ou Panorama é o mesmo que a função

 ao pressionar o botão TAMAÑO no controle 

remoto.

Redução de Ruído

Redução de ruído da imagem. Para reduzir o 

ruído e melhorar a aparência da imagem. 

Nenhuma operação de redução de ruído se 

estiver “desligada"

De Baixo->Médio->Alto, efeitos de redução 

de ruído melhor, mas isso causará um borrão 

na imagem.



Menu de Som

Ele abrirá o menu principal pressionando o botão "MENU" e depois pressione o botão 

"▼" no controle remoto. O foco se moverá para os itens secundários no menu de Som, 

pressionando o botão " " e depois as funções no som podem ser configuradas.

O menu de som é mostrado da seguinte forma:

OK

Valor Padrão

Modo de Som
Padrão, Filme, Música, 
Discurso, Usuário

Padrão

Baixo 0~100 50 

Agudos

Equilíbrio

Surround Off,On Off 

AVL Off,On Off 

SPDIF Off,PCM,Auto Off 

Descrição do Áudio 

O intervalo e os valores padrão de cada sub-itens no menu Som são mostrados na 

tabela a seguir:

Modo do Som

SSelecionando o Modo de Som - Padrão, Filme, 

Música, Discurso ou Usuário é o mesmo que a 

função ao pressionar o botão SONIDO no 
controle remoto.

Os valores padrão são os seguintes:

Itens do menu
 do som

“ENTRAR”

50 0~100

-50~50 0 



SPDIF

Alternar para a função SPDIF

Descrição do Áudio

Isto é para facilitar as deficiências cujos olhos não são bons.

Canal de Televisão

Pressione MENU para exibir o menu principal e pressione ▼/▲para selecionar o 

menu do Canal.



Existem as seguintes funções nesta página:

Gerenciamento de canais: para gerenciar (Excluir/Renomear/Trocar/Bloquear/Pular) todos 

os canais;

Gerenciamento Favorito: Para gerenciar (Adicionar/Excluir) Canais favoritos;

País: Para selecionar país.

Conexão de TV: Para selecionar o modo de sinal de DTV (Ar/Cabo)

Pesquisa Automática: Para selecionar o modo de pesquisa automática (Todo/Digital/ Análogo);

Pesquisa manual digital: para pesquisar canal digital inserindo parâmetros manualmente 

(apenas para Ar/Cabo);

Pesquisa manual análogo: para procurar canal análogo inserindo parâmetros manualmente 

(apenas para ATV);

Gerente de Canal

Pressione a tecla "OK" ou " " no "Gerenciamento de canais" da página "Canal" na 

fonte ATV ou DTV. A interface de operação mostra o seguinte:

Gestão Favorito

Pressione a tecla "OK" ou " " no "Gerenciamento de canais" da página "Canal" 

na fonte ATV ou DTV.A interface de operação mostra o seguinte:



Canal

Gestão de Canal
Pressione o botão de navegação ▼/▲ para selecionar este item e 

pressione o botão de navegação OK ou  para entrar no submenu.



Pressione a navegação ▼/▲ para selecionar o programa preferido.

a) Pressione o botão VERMELHO no controle remoto e use os botões numéricos para 

inserir a senha. Em seguida, pressione o botão VERMELHO para adicionar/remover uma 

marca de exclusão no programa destacado.Depois disso,

 

 

Pressione o botão OK para entrar em uma caixa de diálogo. Selecione OK para 

excluí-lo; Selecione Cancelar para cancelar esta operação.

b) Pressione o botão VERDE no controle remoto e use os botões números para inserir a senha.

Em seguida, pressione o botão VERDE para bloquear/desbloquear um programa.

c) Pressione o botão AMARELO no controle remoto para adicionar/remover a marca de salto.

d) Pressione o botão AZUL no controle remoto para entrar no modo MOVE. Em seguida, use 

o botão de navegação CIMA/BAIXO para selecionar a posição preferida e pressione o botão 

BULL para movê-lo.

 

Gestão Favorito

Pressione a navegação ▼/▲ para selecionar o programa preferido.

a) Pressione o botão VERMELHO no controle remoto para adicionar o canal 

destacado à lista de favoritos 1.

b) Pressione o botão VERDE no controle remoto para adicionar o canal 

destacado à lista favorita 2.

c) pressione o botão AMARELO no controle remoto para adicionar o canal 

destacado à lista 3 favorita.

d) pressione o botão AZUL no controle remoto para adicionar o canal iluminado 

à lista de favoritos 4.



Pesquisa Automática PARA PESQUISA

Selecione o item "Pesquisa Automática" para entrar a interface de operação do usuário de
pesquisa automática como segue:

Pesquisa Manual Digital
Selecione o item "Pesquisa Manual Digital" para entrar na pesquisa manual do canal 

de ar na fonte DTV e na interface de operação do usuário como segue:

Pesquisa Manual Analógica

Selecione o item "Pesquisa Manual Analógica" para entrar na pesquisa manual analógica 

na fonte ATV e na interface de operação do usuário como segue:



País

Selecione o país.

Menu de Característica 

Este capítulo descreverá a função de Característica no menu principal.

Pressione MENU para exibir o menu principal e pressione▼/▲ para selecionar o Menu 

de Característica.

Bloqueio
A sub-página de bloqueio inclui três partes: Bloqueio de Canal, Bloqueio Parental, Código 

de Pino de Mudança, conforme mostrado na imagem a seguir.

A senha padrão é 0000, e se esquecer o que você definiu, Use a senha super 8899.



Canal Bloqueio
Este item é usado para ligar/desligar a função Bloqueio Canal.

Orientação Parental
Pressione OK ou botão de navegação  para inserir sub menu e 

pressione o botão de navegação ▼/▲ para selecionar a opção 

preferida.

Opções disponíveis: Desligado, 3 a 18.

Modo Hotel
Pressione botão de navegação OK ou   para entrar no submenu.

Pressione o botão de navegação ▼/▲ 

para selecionar o item desejado.

Pressione o botão de navegação  / 

 para ajustar o valor.

Pressione OK ou botão de navegação   

para entrar no submenu.

Pressione o botão MENU para retornar à página 

anterior.

Dica Quente:Recomendamos fortemente que você use 

os motéis do Hotel Mode e você deve simplesmente 

ignorá-lo se usar o uso doméstico.

 

Bloqueio do Hotel: Liga/desliga o Hotel Lock.

Bloqueio do canal: Liga/desliga o bloqueio do menu do canal ck.

Bloqueio de Imagem: Liga/desliga o bloqueio do menu da imagem.

Bloqueio de som: Liga/desliga o bloqueio do menu de som.

Bloqueio de característica: Liga/desliga o bloqueio do menu de recursos.

Bloqueio de Configuração: liga/desliga o bloqueio do menu de configuração.

Bloqueio de Teclas: Liga/desliga o bloqueio de teclas.

Bloqueio de Fonte: Liga/desliga o bloqueio de todas as fontes disponíveis.

Definir Fonte: Selecione a fonte desejada.

Número do Canal: Selecione o canal desejado.



Idioma

Configuração de linguagem sistema, inclui Idioma de OSD, Legenda Preferida, Áudio 

preferido, Idioma de Teletexto Digital, Analógico Idioma do Teletexto.

Relógio

Ele é usado para verificar a tempo atual do sistema e definir o fuso horário/DST.

DESPERTADOR

WQuando a sua TV estiver funcionando, comece a funcionar com a função Despertador, 

de qualquer maneira.

Esta função permite que você desligue a TV dentro de um período de tempo.

Atualmente, o período de tempo suportado são: Desligado, 10Minutos, 20Minutos, 

60Minutos, 90Minutos, 120Mins, 180Minutos, 240Minutos.



Desligamento Automático 

Quando a sua TV estiver funcionando, comece a função Desligamento Automático, 

definindo o temporizador de Desligamento Automático em qualquer caso. Esta 

função permite que você desligue a TV dentro de um período de tempo Atualmente, 

o período de tempo suportado são: Desligado, 1Hora, 2 Horas, 4 Horas.

Despertador
Este item é usado para definir o tempo de espera automático no modo de espera

Opções disponíveis: Desligado, 10Minutos, 20Minutos, 60Minutos, 90Minutos, 120Mins, 

180Minutos, 240Minutos.

Desligamento Automático
Este item é usado para o tempo definido Desligamento Automático.

Opções disponíveis: Desligado, 1 hora, 2 horas, 4 horas.

Deficientes Auditivos
Este item é usado para ativar / desativar a função com deficiência auditiva. Para usuários 

com deficiência auditiva, esta função pode ajudá-los a conhecer uma determinada cena 

ou ação através da legenda, em vez de ouvi-la.

NOTA: A função de deficiência auditiva funciona somente quando você está relacionado 

à informação de legenda.

CI Info 
Este item é usado para exibir as informações da CI



PVR/Mudança de horário
Pressione OK ou botão de navegação  para entrar no submenu.

Pressione o botão de navegação ▼/▲ para selecionar o inem preferido.

Seleção de Partição
Pressione botão de navegação OK ou  para entrar no submenu. 

- Pressione o botão VERMELHO para entrar em uma 

caixa de diálogo e, em seguida, selecione o formato 

do seu dispositivo de memória USB. 

- Pressione o botão GRENN para configurar a partição 

padrão.

Mudança de Horário Auto
Este item é usado para ligar/desligar a função de Mudança de horário 

Automática.

Amortecedor de Mudança de Horário
Este item é usado para selecionar a duração do Amortecedor de Mudança 

de Horário desejada Opções disponíveis: Auto, 30minutos, 1hora, 2horas.



Pressione o botão VERMELHO no controle remoto para excluir a opção destacada.

Pressione o botão VERDE no controle remoto para excluir todos.

Pressione o botão AZUL no controle remoto para entrar na página Editar.

Pressione o botão AMARELO no controle remoto para entrar na página Adicionar.

Temporizador 
Pressione botão de navegação OK ou  para entrar submenu.

Gravador: Liga/desliga o Gravador.

Tipo: Selecione seu tipo de gravação: DTV, Rádio.

Canal: Selecione um canal que deseja gravar.

Tempo de Início: Defina a hora de início da gravação. 

Duração: Defina a duração da gravação.

Data: Defina a data de gravação.

Modo: Defina o modo de gravação.



Text

Configurar Itens de Menu Valor Prodão

Temporizador OSD 15 

On/Off

Configuração do PC

Tela Azul Off

Modo Casa Casa

Redefinir configuração de TV
 

Atualização de software

O intervalo e os valores padrão de cada sub-item no menu Configuração são mostrados 

na tabela a seguir: 

Menu de Configuração

Este capítulo descreverá a função de Configuração no menu principal.

O menu Configuração é mostrado da seguinte maneira:

NOTA: Para alterar o espião numérico de itens acima, pressione o botão OK para 

inseri-lo e, em seguida, use o botão de navegação  /  para mover 

o cursor; Use os botões numéricos para inserir o valor desejado e pressione o botão 

OK para confirmar sua configuração.

(5, 10, 15, 20 25 30 Segundos, Nunca)

Casa/Dinâmico/Normal/Suave

“ENTRAR”

“ENTRAR”

“ENTRAR”



Temporizador OSD
Configure o temporizador OSD, o que significa quanto tempo os menus irão existir. 

Os períodos opcionais são 5,10, 15, 20, 25, 30 Segundos.

Configuração do PC
Só está disponível na fonte do PC.



Tela Azul

Não é possível em PC, fonte DTV ou quando não é modo de movimento na fonte multimídia.

Na fonte de TV, se não houver sinal e a tela azul estiver desligada, ele mostrará neve; Se não 

houver sinal e a Tela Azul estiver ligada, ele mostrará tela azul.

Modo Casa 

Modo de configuração do Modo Casa que pode controlar a luz traseira. 

Os modos opcionais são Casa, Dinâmico, Padrão, Suave. 

Redefinir a Configuração

Se o Bloquear Canal estiver Ligado no Menu/Bloqueio de Característica, ele precisa inserir 

a senha para entrar na reinicialização. Ele irá redefinir configuração do sistema e banco 

de dados. Quando a reinicialização estiver completa, ele entrará na página de Configurações 

de Instalação Automática.

Primeiro, mostrará uma página ao usuário para confirmar. como se segue :



Atualização de software por código Pino. Coloque o código bin no diretório raiz da mídia 

e mídia conectada à interface USB da TV, pressione a tecla OK para atualizar. Não 

desligue durante o processo de atualização. O sistema reiniciará quando o processo de

atualização for concluído.

Atualização de Software

Fotografia

Destaque o item "FOTO" no menu principal multimídia pressionando a tecla "  / ",

depois pressione a tecla "OK", digite a página da foto, conforme segue:

Operação Chave 
Mesmo que a tecla "PLAY" no controle remoto, para res estrela no modo de 

apresentação de slides

Mesmo que a tecla "PAUSE" no controle remoto, para pausar o arquivo de reprodução 

Mesmo que a tecla "STOP" no controle remoto, para parar a apresentação de correr, 
e voltar para o navegador de arquivos 

Mesmo que a tecla "|<<"/" >>|" no controle remoto, para reproduzir o arquivo 
anterior ou seguinte diretamente 

Para girar a imagem de reprodução(0°  90° , 180° , 270° ) 

Para ampliar a imagem de reprodução. 

Mesmo com a tecla "INFO" no controle remoto, para exibir as informações do 
arquivo atual.
Para entrar no menu "Configuração da Foto", incluindo "Modo de Repetição", 
"Música de Fundo”,“Fonte de Música "," Hora de Deslize "," Efeito ".

Para entrar no menu da lista de reprodução.



Destaque o item de música "MUSIC" no menu principal multimídia pressionando a tecla 

"  / ", depois pressione a tecla "ENTER", digite a página de música, conforme segue:

Música

Mesmo que a tecla "PLAY" no controle remoto, para começar a reproduzir o arquivo 
ou retomar a pausa.

Mesmo que a tecla "PAUSE" no controle remoto, para pausar o arquivo de reprodução.

Mesmo que a tecla "STOP" no controle remoto, para parar o arquivo de reprodução.

Mesmo que a tecla "|<<"/" >>|" no controle remoto para reproduzir rápido para 
trás ou para a frente. A velocidade pode mudar para duas vezes, quatro vezes, 
oito vezes e dezesseis vezes e exibida com "X2, X4 X8 X16" na tela.

Mesmo que "<"> < "/>" tecla no controle remoto, para reproduzir o arquivo 
anterior ou seguinte directamente.

Para alternar o modo de repetição, incluindo os modos "Repetir 1," Repetir tudo ",
" Repetir Dir "e" Aleatório ".

Para alternar a janela entre "Informações" e "Lista de reprodução".

Mesmo que a tecla "AZUL" no controle remoto, para fechar o painel apenas no modo 
"MÚSICA", e então pode ser aberto por cada tecla no controle remoto.

Filme



Mesmo que a tecla "PLAY" no controle remoto, para começar a reproduzir o arquivo 
ou retomar o painel pausado.

Mesmo que a tecla "PAUSE" no controle remoto, para pausar o arquivo de reprodução.

Mesmo que a tecla “STOP” no controle remoto, para parar o painel de reprodução e 
retornar à interface do navegador de arquivos.

Mesmo com a tecla “<</>>”no controle remoto para reproduzir rápido para trás 
ou para frente. A velocidade pode mudar para duas vezes, quatro vezes, oito e 
dezesseis vezes e exibida com X2, X4, X8, X16 na tela.

Mesmo que “<</>>” tecla no controle remoto, para reproduzir o arquivo anterior 
ou seguinte directamente.

Para entrar no modo lento. A velocidade pode mudar para 1/2, 1/4, 1/8 1/16 e exibida 
com "X1 / 2, X1 / 4, X1 / 8, X1 / 16" na tela.

Para entrar no modo passo.

Para definir a repetição AB, a primeira pressiona define um ponto, e a segunda pressiona 
os setores B e depois joga entre A e B repetidamente.

Para entrar no menu da lista de reprodução

Mesmo com a tecla "INFO" no controle remoto, para exibir as informações do arquivo 
atual.

Para entrar no menu "Configuração do filme", incluindo "Programa", "Subtítulo", 
"Áudio" "Modo de repetição".

Para entrar na função "GO TO", o usuário pode inserir o tempo que deseja iniciar 
diretamente.

Destaque o item "eBook" no menu principal multimídia pressionando a tecla "  / " e, 
em seguida, pressione a tecla "OK", insira a página eBook, conforme segue:

Livro Eletrônico



MODO DE FORMATO USB

Mídia Extensão
de Arquivo

Codec
Observação

Vídeo   Áudio

FILME  

.avi 
Xvid,MPEG-4,H.264,  

WMV9/VC-1 
MP3 

WMA* 

AAC 

MP2 

PCM 

Resolução Máxima e
Taxa de Quadros: 1280 x 720 
@ 30 fps

 

.mp4 MPEG-2,MPEG-4,H.264

.mpg MPEG-1,MPEG-2 

.mkv 

.mov 
MPEG-1/2/4,H.264 

.dat MPEG-1 MP1 

.vob MPEG-2 MP1/MP2/MP3,PCM 

.rm 

.rmvb 
RV30,RV40 AAC,COOK 

Resolução:
800 x 600(RV 30)
1280 X 720 (RV 40)

MÚSICA

Taxa da Amostra: 32K ~ 48 KHz
Taxa de Bit: 32K ~ 320Kbps
Canal: Mono / Estéreo

 3PM / 3pm.

 MCP / vmw.

.m4a 

.mp4 

.aac 

/ AAC 
Taxa da Amostra: 8K ~ 48 KHz
Taxa de Bit: 24K ~ 384Kbps
Canal: Mono / Estéreo

FOTOGRA
FIA

Resolução Máxima:1920 x 1080  gpj.

.bmp  Resolução Máxima:1920 x 1080

.png  Resolução Máxima:1920 x 1080

TEXTO Tamanho do ArquivoANSI / UNICODE GB / UTFB txt. 

1) Suporta disco rígido, a capacidade máxima de armazenamento é 1T

2) A pasta em suporte da maior profundidade é 30

 



  

7

732*77*433mm

732*208*478mm

< 48W

180Cd/㎡
3000:1

3.9Kg

5.7Kg

CI+

AV

2

Brilho

YPbPr
ÁUDIO DE PC

HDMI

RF

Fone de Ouvido

Medidas

Peso

Consumo de energia

Sem suporte

Com suporte

Peso suporte

peso bruto

Fonte de energia

Tamanho do painel

ESPECIFICAÇÕES

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio!

 I / O

MODELO

LED do Painel



Parâmetros de teste para medições

O método de medição utilizado
IEC 62087:2012

EN 50564:2011

Temperatura ambiente do teste (° C) 27.5℃

Tensão de teste em V e FREQUÊNCIA EM 

HZ
230.0V,50HZ

Teste a distorção harmônica (THD) do 

sistema de fornecimento de eletricidade

0.71%

Terminal de entrada para sinais 

de teste de áudio e vídeo

Modo HDMI

A transmissão dinâmica - sinal de vídeo de 

conteúdo (conforme definido na IEC 62087 

Ed.2, sub-cláusula 11.6.1)

Aumento passivo da televisão

Sessão de poder no modo

<0.5W

<28W


