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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

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

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. 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.

assistência ou a um técnico qualificado de modo a evitar perigos.

produto.

ventilação suficiente.

ponto de onde saem do produto.

produto.



funcionamento.

integrais.

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

prolongados de exposição solar direta.

MANUSEAMENTO E UTILIZAÇÃO DA PILHA:

simultâneo.

manuseadas por adultos.

de calor.



Todas as imagens neste manual são apenas para sua referência. A aparência e organização 

estão sujeitas ao produto final.

ACESSÓRIOS

ELIMINAÇÃO DE APARELHOS ELÉTRICOS ANTIGOS

“caixote do lixo com rodas”
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TV LED de 32”/40”/50”

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 TIMESHIFT

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

Unidade e Acessórios

Aparelho de TV
Controle Remoto 

com Baterias

Suporte de Base

Suporte

4 Parafusos

Manual do Usuário
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TELEVISOR LED 32”/40“/50”
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Please  carefully read t e instructions efore 
use and keep t m appropriately

K32DLM7H
K40DLM7F
K50DLM8F

6 Parafusos

K32DLM7H

K50DLM8F

K40DLM7F

2 Tornillos
4*15BBH

2 Tornillos
4*15BBH

2 Tornillos
4*15BBH

2 Tornillos
4*15BBH

3 Tornillos

4*22BBH
3 Tornillos

4*22BBH



Dando Iniciando

Vista Frontal / Traseira

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 100/200x200 /

200X200mm. 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 4xM6 x 10/4xM6x10/4xM6 x20 (não fornecidos). Não use parafusos 

com mais de 10/10/20 mm; Ocorrerão danos aos componentes internos.

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

para executar esta instalação.

 

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



Funções dos botões
LED DE ALIMENTAÇÃO:

2.IR

segundos.
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1.  VGA: “E”

de ser enviado separadamente para a TV através da entrada PC AUDIO IN.

2.  PC AUDIO: 

3 & 4 VIDEO AND L&R : Esta é uma ligação de entrada da TV que permite ligar a 

são as seguintes:

ser transferido através do VERMELHO e BRANCO da ligação de entrada AV mini da TV.

5.  ANTENA: 



8.   YPbPr mini: Esta é uma ligação de entrada da TV que permite ligar a

conectores são as seguintes:

deste dispositivo deve ser transferido através do VERMELHO e BRANCO da

ligação de entrada AV mini da TV.

9.  CI+: Esta é uma interface multimédia padrão que pode ser usada para ter

10.  USB:  

licença.

11. Auriculares:O conjunto de auriculares tem de ser ligado aqui. As colunas

da TV não vão emitir qualquer som.

6.  HDMI: 

S.SONIDO DIGITAL: 

usada para ligar a TV a um amplificador externo. O som de todas as fontes

amplificador precisa de ter a entrada coaxial DIGITAL IN.



Conexão a Dispositivos Externos

Conectando dispositivos externos à sua TV LED

Cabo de componentes

Cabo composto

Antena 

VHF/UHF

Recetor por cabo/
caixa por satélite

Cabo 
VGA Cabo de 

áudio

Cabo coaxial 
RF

Cabo 
HDMI

Cabo 
coaxial

Amplificador de som

Leitor de DVD

Empresa de tele

visão por cabo
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ENTRADA

OK

SALIR

IMAGEN SONIDO TAMAÑO GUÍA

TS DETENER GRABAR

FAVSUB

AUDIO

LIST

TEXT

1.     :

2. AUDIO:

um DVD ou multimédia.

4. SUB:

3.

5. FAV: apresenta a lista de canais favoritos.

6. 0-9:muda diretamente o canal.

7. DTV/RADIO:

8. 

9.      :desativa ou volta a ativar o som.

10. VOL: aumenta ou diminui o volume.

11.  P: canal seguinte ou anterior.

12. TEXT: ativa ou desativa a função de teletexto.

13. INFO: apresenta informações alargadas.

14. ENTRADA: prima para alterar a origem do sinal.

15.               /OK: 

as definições.

16. MENU:apresenta o menu.

17. SALIR:sai do menu.

18. IMAGEN:permite alterar as diferentes predefinições de imagem.

:
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OK

SALIR

IMAGEN SONIDO TAMAÑO GUÍA

TS DETENER GRABAR

FAVSUB

AUDIO

LIST

TEXT

19. SONIDO: permite alterar os diferentes tipos de 

:
a um inquérito no teletexto.

20. GUÍA:apresenta o guia de programas no ecrã no 

modo DTV.Volte a premir para desligar o EPG.

:

21. TAMAÑO:permite alterar os diferentes formatos: 

:apresenta a secção superior e inferior ou toda a 

22. TS: 

:

23. DETENER/      : para a reprodução ou gravação 

em USB.

24. LIST:

26.       :

27.       :

28.       :avança rapidamente a reprodução.

29.       :retrocede rapidamente a reprodução.

:  

25. GRABAR/      : 

gravação..



Para obter uma imagem melhor, ligue a antena exterior à entrada para antena.

Antena

Amplificador de 
antena exteriorAmplificador de 

antena interior

Ficha elétrica do 
amplificador de 
antena

Ficha da antena 
de 75 Ohm

Definições
Configuração inicial

para colocar a televisão em modo de pausa e não desliga o dispositivo da tensão 

NOTA:  
A imagem serve apenas de referência.

LIGAR UMA ANTENA EXTERIOR À UNIDADE



LIGAÇÃO HDMI

multimédia de alta definição

LIGAÇÃO PC/VGA

como monitor.

Parte posterior do computador

CI+
Ybpbr(mini)HDMI2 HDMI3 S.SONIDO 

  DIGITAL

VIDEO AUDIO RLPC AUDIOVGA



LIGAÇÃO AV (SINAL DE VÍDEO COMPOSTO)

CVBS (amarelo) para ligar a unidade a 

outros dispositivos.

LIGAÇÃO YPBPR

VIDEO AUDIO RLPC AUDIOVGA

CI+
Ybpbr(mini)HDMI2 HDMI3 S.SONIDO 

  DIGITAL



LIGAÇÃO USB

LIGAÇÃO COAXIAL

INSERIR UM CARTÃO CI

condicional) para ver canais digitais 

LIGAÇÃO PARA AURICULAR

CI+
Ybpbr(mini)HDMI2 HDMI3 S.SONIDO 

  DIGITAL

USB
5Vdc     0.5A

Auriculares

USB
5Vdc     0.5A

Auriculares
CI+

Ybpbr(mini)

USB
5Vdc     0.5A

Auriculares
CI+

Ybpbr(mini)



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

Baixo ~   

Agudos

Surround Of n Off 

AVL Of n Off 

SPDIF Of  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”

 ~

~  



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, pode o centro de serviço.

Caso você esqueça sua senha, você pode usar a chave mestra para recuperar o controle

da TV: 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. 

Nota:
1) O produto inclui a seguinte tecnologia de patente opcional: DD, DD +, DTS, Divx, SRS etc.
A licença de patente relacionada deve ser fornecida se você precisar usar essas patentes.

*Precisa do chip específico e da chave de hash

2) Suporta disco rígido, a capacidade máxima de armazenamento é 1T
3) A pasta em suporte da maior profundidade é 30

 



  

ESPECIFICAÇÕES

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio!

Contraste

Áudio do computador

Entrada HDMI

Antena

Auscultadores

Dimensões

Peso

Conetividade
E/S

MODELO

USB 

VGA

AV

SOMDIGITAL

2

K32DLM7H

2

K40DLM7F

Consumo

2

K50DLM8F

Alimentação V V

22 2

VESA

PARAFUSOS

distância entre
dois pés

Ecrã LED



PARÂMETROS DE TESTE

MODELO K32DLM7H K40DLM7F K50DLM8F

teste(ºC) ℃

Tensão de teste em V e

do sistema de alimentação

Terminal de entrada para sinais 

instalação e
circuitos usados
para os testes
elétricos

MODO LIGADO

Consumo de energia em watts

Sinal usado

Passos seguidos para um 

em televisões com um menu 

expressa em percentagem

MODO DESLIGADO

Consumo elétrico com a televisão 
totalmente desligada

Consumo elétrico com a televisão em 
modo de suspensão (piloto aceso)

Sequência de eventos a ocorrerem 
para que a TV mude 
automaticamente de modo do modo ligado para o modo de suspensão.

DESLIGAR AUTOMÁTICO
do modo ligado para o modo de suspensão.

SUBSTÂNCIAS NOCIVAS

UUT(Under Test)

V

A

AC power meter

Test Equipments List 
Equipment Name Manufacturer Model # Reg. No. Cal. Date Next Cal. 

Luminance Meter 
KONICA 
MINOLTA   

Temperature 
Humidity Recorder  

KTJ

TIANFU

Power Meter

AC Power Source HXL


