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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 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 
mportantes
fornecidas
juntamente
com o produto.

●

● O cabo tem de estar sempre facilmente acessível.
● O aparelho não pode ser exposto a pingos ou salpicos de água ou de outros líquidos. 

●
●

●
●
●

● Limpe o produto apenas como recomendado pelo fabricante (consulte a secção

●
período de tempo.
● Evite deixar cair ou derramar objetos e líquidos em cima do produto.
●
os cabos de alimentação de modo que não possam ser pisados nem apertados por 

e ao ponto de onde saem do produto.
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ATENÇÃO - PARA MINIMIZAR O RISCO DE LESÕES OU 
DE DANOS MATERIAIS/NO PRODUTO: 

MANUSEAMENTO E UTILIZAÇÃO DA BATERIA

●

● Não manuseie este produto nas seguintes condições.

do produto.

funcionamento.

●
 sua escolha paraquaisquer trabalhos de manutenção ou reparação.
●
●

●

●
prolongados de exposição solar direta.
●
●
●
onas.

●

●
 semelhantes.
●
simultâneo.
● A pilha tem de ser instalada de acordo com a polaridade.
●
●
disponíveis(consulte o seu distribuidor) para proteger o ambiente.
●
manuseadas por adultos.
● Nunca deite as pilhas numa fogueira nem as exponha ao fogo ou a outras fontes 
de calor.
●
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ELIMINAÇÃO DE APARELHOS ELÉTRICOS ANTIGOS 

Para evitar possíveis lesões auditivas, não ouça o 
dispositivo com um volume elevado durante 
longos períodos de tempo.

                           Acessórios

INSTRUÇÕES IMPORTANTE........................................................................169
MANUSEAMENTO E UTILIZAÇÃO DA BATERIA...........................................170
CARACTERÍSTICAS......................................................................................173

O que está incluído...............................................................................175

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

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou o distribuidor para 
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ECRÃ LED DE 55””””
Esta unidade tem um ecrã LED integrado para proporcionar uma vis

ixa 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

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 

CARACTERÍSTICAS
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O que está incluído / Configuração de Colocação de TV

Unidade e Acessórios

    4 Parafusos

IMAGEN SONIDO TAMAÑO

FAV.

MENU

VOL P

SALIR

.

+

_

+

_

OK

GUÍA

ENTRADA

Aparelho de TV
Controle Remoto
 com Baterias

Manual do Usuário

Suporte

Suporte de Base

Instalação / Remoção de  Suporte de TV 

Quatro furos de montagem

(tamanho parafuso M6)

400mm

200mm

2 Parafusos   

4*23 BMH

2 Parafusos   

4*23 BMH    

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 400 x 200 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 12 (não fornecidos). Não use parafusos com mais de 12 mm; 
Ocorrerão danos aos componentes internos.

Cuidado: Sua nova TV é pesada; Consulte um instalador profissional de montagem em parede para executar
 esta instalação.

55” BREITBILD LED TV 

Lesen Sie bitte vor der Erstben utzung diese 
      Bedienungsanleitung sorgfältig durch und 
              bewahren sie sorgfältig auf.  

MODELL:K55DLM7U 
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Conexão a Dispositivos Externos

Conectando dispositivos externos à sua TV LED

P+

P-

VOL+

VOL-

ENTRADA

 MENÚ

Função do botão

5. VOL +: Aumentar o volume
6. P: Canal anterior

8. RECEPTOR DE IR: Recebe sinais infravermelho do controle remoto
9. LED INDICADOR: indicador de Estado
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11

1. USB
2. CI +: Conecte um módulo de CI
3. FONES DE OUVIDO
4. YPbPr: Conecte-se ao terminal de saída de vídeo YPbPr do DVD
5. AV: Conecte a saída de vídeo de um DVD ou VCR
6.ANTENA: Conexão de antena 

portos. HDMI3 ou USB não suportam a reprodução em 4K
8. S.SONIDO DIGITAL
9. SCART
10. PC ÁUDIO: Conecte-o ao terminal de saída de áudio do PC
11. VGA: Entrada de vídeo para PC
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Conexão a Dispositivos Externos

Conectando dispositivos externos à sua TV LED

Cabo 

componente

Cabo 

composto

Empresa 

de TV a cabo

VAntena

 VHF / UHF

Receptor de cabo / caixa de satélite

Cabo 

VGA

Cabo 

áudio

Cabo 

coaxial RF

Cabo 

HDMI
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Cabo

 coaxia

Amplificador 

de áudio

Leitor de DVD
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IMAGEN SONIDO TAMAÑO

FAV.

MENU

VOL P

SALIR

.

+

_

+

_

OK

GUÍA

FUENTE

:Exibe o índice principal no modo Teletexto.

:Congele uma mudança de várias páginas 
no modo Teletexto.

: Arquivo ou capítulo anterior.

: Reprodução rápida de rebobinação.
: Avanço rápido da reprodução.

para entrar no modo DTV ou RADIO

INFO:Interruptor de exibição da informação do sistema.
FUENTE: Pressione para mudar a fonte do sinal.

MENU: Mostrar Menu
SALIR: Saia do menu.
AUDIO: Mude o canal de áudio quando o DVD ou a reprodução 

: 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.

:

 pressione o botão    para parar a gravação.

:

IMAGEN:Seleção do modo de imagem de saída.

TAMAÑO:Pressione para selecionar o tamanho de imagem 
diferente.

GUÍA:Mostre o Guia de Programas Eletrônicos.
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Configurações

Configuração Inicial

quando a TV não será usada por um longo período de tempo. O botão  

alimentação da tomada.
3. Pressione a tecla▼ ▲ /   e siga a imagem como abaixo para operar o assunto.
NOTA:
A imagem é apenas para referência.

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

Antena 

Amplificador de 

antena exterior 

Amplificador de 

antena interior 

Ficha elétrica do 

amplificador de 

antena 

Ficha 

da antena 

com 75 Ohm
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HDMI1 2.0 HDMI2 PC AUDIOVGA

Cabo HDMI 

Utilize o cabo HDMI para ligar 

unidade a outros dispositivos e

um sinal multimédia de alta definição. 

Parte posterior do leitor de DVD/VCR
 

ior 

r 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

HDMI1 2.0 HDMI2 PC AUDIOVGA

 

 

 

Utilize o cabo VGA e o cabo de 

áudio para ligar a unidade à 

televisão ou computador e utilizar 

este produto como monitor.  

Cabo de áudio 

Cabo  VGA  

Parte poster

do computado

LIGAÇÃO HDMI

LIGAÇÃO PC/VGA
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LIGAÇÃO SCART

LIGAÇÃO AV (SINAL DE VÍDEO COMPOSTO)

PC AUDIOVGA SCART S.SONIDO DIGITAL

Cabo S

C

ART 

Parte posterior do leitor 

de DVD/VCR 

CI+YPbPrAVANTENA Auriculares

Cabo AV 
Cabo Mini AV 

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. 

Parte posterior do leitor 

de DVD/VCR 

Cabo SCART 
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LIGAÇÃO YPBPR

LIGAÇÃO COAXIAL

CI+YPbPrAVANTENA Auriculares

PC AUDIOVGA SCART S.SONIDO DIGITAL

Parte posterior do 

leitor de DVD/VCR 

Cabo Mini YPbPr

Cabo Mini AV: L/R

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. 
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LIGAÇÃO USB

INSERIR UM CARTÃO CI

LIGAÇÃO PARA AURICULAR

USB

5V     0.5A

CI+YPbPrAV Auriculares

Dispositivo de memória USB 

USB

5V     0.5A

CI+YPbPrAV Auriculares

Insira o cartão CI (módulo de acesso

condicional) para ver canais digitais 

especiais na sua área. 

USB

5V     0.5A

CI+YPbPrAV Auriculares

Cabo de auricular
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SELECIONE FONTE DE ENTRADA

Pressione o botão FUENTE para exibir a lista de

Pressione  ▼ ▲ou botão OK para selecionar a 

Pressione o botão OK para entrar na fonte de 

Instalação pela primeira vez

 antena da TV.

Selecione o idioma
Pressione o botão  para selecionar o idioma a ser usado para menus e mensagens.

Select Country

Pressione o botão  ▼ ▲para destacar o menu do país. 
Pressione o botão   para selecionar o país que deseja.
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Operação do Menu Principal
Menu Canal

Pressione o botão MENU para exibir o menu principal.
Pressione o botão  para selecionar CHANNEL no menu principal.

1. Pressione o botão ▼ ▲para selecionar a opção que deseja ajustar no menu CHANNEL.

 anterior.

Pressione o botão  ▼ ▲
 para entrar.
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Sintonização manual do DTV
Pressione o botão  ▼ ▲

Pressione o botão
para procurar o programa.

ATV Sintonização Manual

CH atual

Sistema de cores
Selecione o sistema de cores.

Sistema de Som
Selecione o sistema de som

Bem - Virar

Pesquisa
Inicie procurar o canal
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Editar programa
Pressione o botão  ▼ / ▲
 para entrar no submenu.

A tecla três cores é a tecla de atalho para a programação do canal.

Primeiro pressione▼ / ▲

Pressione o botão Vermelho para excluir o programa na lista.
Pressione o botão Amarelo para mover o canal na lista favorita.

Lista de Agendamento
Pressione o botão ▼ / ▲
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 na interface abaixo. uma mensagem de aviso.

Informação do Sinal
Pressione o botão▼ / ▲
 para ver as informações detalhadas sobre o sinal. Apenas disponível quando há 
sinal na DTV.
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Menu de imagem

Pressione o botão MENU para exibir o menu principal.
Pressione o botão   para selecionar PICTURE no menu principal.

1. Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar a opção que deseja ajustar no menu PICTURE.

menu anterior.

Modo de Imagem

Pressione o botão▼ / ▲
botão OK para entrar submenu.

no modo Pessoal.

DICAS: Você pode pressionar o botão PMODE para mudar o modo de imagem diretamente.
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Pressione o botão▼ / ▲   
para ajustar.

Contraste   Ajuste a intensidade de destaque da imagem, mas a sombra da imagem é     
 invariable.

             da imagem.

he picture.

Temp de Cor

Pressione o botão ▼ / ▲
OK para entrar no submenu.
Pressione o botão 

Frio  

Caloroso      Aumente a cor vermelha para o branco.

Redução de Ruído

Pressione o botão▼ / ▲
botão  OK para entrar no submenu.
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Baixo   Detecta e reduz o baixo ruído de vídeo.
Médio   Detectar e reduzir o ruído de vídeo moderado.
Alto   Detectar e reduzir o ruído de vídeo aprimorado.

Menu de Som

1. Pressione o botão▼ / ▲  para selecionar a opção que deseja ajustar no menu SOUND.

 anterior.
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Modo de Som
Pressione o botão ▼ / ▲

Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar.

DICAS: Você pode pressionar o botão SMODE no controle remoto para alterar o modo de
 som diretamente.

Padrão 
Músic            Preserva o som original. Bom para programas musicais.
Filme             Melhora os agudos e os graves para uma experiência de som rica.
Esportes       Melhora vocais para esportes.
Pessoal

conforme desejar.

Equilíbrio
Pressione o botão ▼ / ▲   para ajustar.

DICAS: Você pode pressionar o botão SMODE no controle remoto para mudar o Modo de
 Som diretamente.

Pressione o botão▼ / ▲
pressione  para selecionar Ligado ou Desligado.

Modo de SPDIF
Pressione o botão ▼ / ▲
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Interruptor AD
Pressione o botão▼ / ▲

suportar.

melhor em sua posição.

Menu de Tempo
Pressione o botão MENU para exibir o menu principal.
Pressione o botão   para selecionar TIME no menu principal.

1. Pressione o botão▼ / ▲  para selecionar a opção que deseja ajustar no 
menu TIME.

menu anterior.

Fuso Horário
Pressione o botão▼ / ▲  

Pressione o botão▼ / ▲  para selecionar o Fuso Horário.  
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Temporizador de Sono

Pressione o botão▼ / ▲

Pressione o botão▼ / ▲  para selecionar.

Pressione o botão▼ / ▲

Pressione o botão▼ / ▲  para selecionar.
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Temporizador de OSD

Pressione o botão▼ / ▲

Pressione o botão  para selecionar.

Menu Bloqueio
Pressione o botão ▼ / ▲MENU para exibir o menu principal.
Pressione o botão  para selecionar Bloquear no menu principal.

1. Pressione o botão  para selecionar a opção que deseja ajustar no menu 
SISTEMA DE BLOQUEIO.

 menu anterior.
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Sistema de Bloqueio

Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar o Sistema de B
loqueio e, em seguida, pressione o botão ok para tornar
 as três opções seguintes válidas.

Use a senha super 8899.

Pressione o botão ▼ / ▲
pressione o botão ok para entrar no submenu para

Pressione o botão  ▼ / ▲para selecionar Bloqueio de 
Canal e, em seguida, pressione o botão ok para 
entrar no submenu para selecionar. Pressione o botão
 para bloquear ou desbloquear o canal Verde.
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Orientação Parental

Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar Orientação 

Trava de Chave
Pressione o botão▼ / ▲   
para selecionar Desligado ou Ligado.

ainel da Tecla.

Modo Hotel

1. Pressione o botão ▼ / ▲ no controle remoto para selecionar o modo do hotel no menu
 de Bloqueio.

 anterior.

Modo Hotel
Pressione o botão▼ / ▲
 para selecionar ligado ou desligado.
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Bloqueio de Fonte
Pressione o botão▼ / ▲ 

Fonte Padrão
Pressione o botão▼ / ▲  

Programa Padrão
Pressione o botão ▼ / ▲    
para ajustar. Está disponível quando a fonte padrão é TV.

Volume Maximo
Pressione o botão▼ / ▲

 para ajustar.

Importar banco de Dados

Exportar banco de Dados

Limpar Bloqueio
Pressione o botão▼ / ▲  

 

Pressione o botão MENU para exibir o menu principal.
Pressione o botão  para selecionar CONFIGURAÇÃO no menu principal.
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1. Pressione o botão▼ / ▲  para selecionar a opção que deseja ajustar no menu C
ONFIGURAÇÃO.

 anterior

Idioma OSD
Selecione um idioma do menu OSD pode ser exibido. O inglês padrão é selecionado como 
idioma do menu.
Pressione o botão ▼ / ▲  para selecionar Idioma do Menu.

Idioma TT
Pressione o botão▼ / ▲
para entrar no submenu.
Pressione o botão▼ / ▲   para selecionar o idioma TT.

Idiomas de Áudio
Pressione o botão ▼ / ▲

Pressione o botão   para selecionar o primário de Idiomas de áudio.
Pressione o botão ▼ / ▲  para selecionar Idiomas de áudio.
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dioma das Legenda
Pressione o botão ▼ / ▲

Pressione o botão   para selecionar o primário do Idioma das Legenda.
Pressione o botão ▼ / ▲  para selecionar o Idioma da legenda.

Pressione o botão ▼ / ▲

Sistema de arquivos PVR
Pressione o botão▼ / ▲

Pressione o botão ▼ / ▲
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Relação de Aspecto
Pressione o botão  ▼ / ▲

Pressione o botão ▼ / ▲ para selecionar Relação de Aspecto (As opções disponíveis 

Tela Azul
Pressione o botão ▼ / ▲
selecionar Ligado ou Desligado.

Instalação pela primeira vez
Pressione o botão▼ / ▲

Restabelecer
Pressione o botão▼ / ▲

Pressione o botão▼ / ▲

HDMI CEC
Pressione o botão▼ / ▲ 
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Controle da CEC            Pressione o botão  para girar o controle de CEC ligado ou desligado
Receptor de Áudio       Pressione o botão
Desligamento  para girar o Desligamento

                                         desligado.

EPG
Pressione o botão EPG no controle remoto para entrar na página do menu EPG.

esquerda e a coluna da direita.
Quando um programa é destacado (cursor movido para coluna Direita):
Pressione o botão VERMELHO para gravar o programa.

LISTA FAVORITA

controle remoto para entrar na página do menu Lista de 
Favoritos.
Pressione os botões de navegação CIMA ou BAIXO para 
selecionar o canal preferido.

NOTA:

"Modo DTV > canal > Edição do programa.



203

Seleção rápida

 OK no controle remoto para entrar na página do 
menu Lista de Canal.

Pressione os botões de navegação CIMA ou BAIXO
 para selecionar o canal preferido.

 DIREITA para selecionar um grupo de canais.

Menu de Tela
Pressione o botão MENU para exibir o menu principal.
Pressione o botão  para selecionar SCRENN no menu principal.

Pressione o botão▼ / ▲
para entrar no submenu.

Pressione o botão▼ / ▲
entrar no 
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Tamanho
Ajuste o tamanho da tela
Pressione o botão▼ / ▲
entrar no submenu.

Fase

Pressione o botão▼ / ▲

Restabelecer Posição
Pressione o botão▼ / ▲
para entrar.

Operação de Mídia

botão FUENTE
Pressione o botão▼ / ▲

Pressione o botão   para selecionar a opção que deseja ajustar no menu principal
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Pressione o botão

menu para sair.

Pressione o botão
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Menu de Música

Pressione o botão
para entrar. Pressione o botão Sair para retornar ao menu anterior e sair do menu para sair.

Pressione o botão

Pressione o botão   para selecionar a opção de retorno no menu anterior.
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Menu Filme

Pressione o botão

anterior e sair do menu para sair.

Pressione o botão

Pressione o botão de exibição para selecionar o menu na parte inferior que deseja

Pressione o botão Sair para voltar ao menu anterior e sair do botão para sair do menu 
inteiro.
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FORMATO DE REPRODUÇÃO MULTIMÉDIA

meios de 
comunicação Arquivo Ext

Codec

Vídeo Áudio Observação

FILME

.mpg MPEG-1, MPEG-2
Solução máxima: 1920 × 1080

Taxa máxima de dados: 40 Mbps

MP3, WMA*,
AAC,
AC3*,PCM

.avi

DivX*, Xvid, MJPEG

MPEG-4 SP/ASP,
H.263/H.264

olução máxima: 1920 × 1080
Taxa máxima de dados: 20 Mbps

.ts MPEG-2,
H.264,AVS*,AVS+*,
HEVC

.mov

.mkv

MPEG-4 SP/ASP,
H.263/H.264,
HEVC

.dat MPEG-1

.mp4
MPEG-4 SP/ASP,
H.263/H.264,
HEVC

MPEG-1, MPEG-2

.vob MPEG-2

rm*/.rmvb
*

RV30/RV40

.mp3

.wma*

--

--

--.m4a/.aac

COOK, MP2 Solução máxima: 1920 × 1080

Solução máxima: 720 × 576

Taxa máxima de dados: 40 Mbps

MP3 Taxa de amostragem: 8K ~ 48KHz
Taxa de bits: 32K ~ 320Kbps

Canal: Mono / estéreoWMA*

AAC

Taxa de amostragem: 16K ~ 48KHz

Taxa de bits: 32K ~ 442Kbps

Canal: Mono / estéreo

Resolução máxima: 1024 × 768

Resolução máxima: 15360 × 8640

Resolução máxima: 9600 × 6400

Profundidade do pixel: 
1/4/8/16/24/32 bpp

Resolução máxima: 9600 × 6400

Resolução máxima: 1280 × 800

FOTO

.jpg/

.jpeg

.bmp

.png

.srt

.ssa/.ass

LEGENDA
.smi

.sub

TXT

SubViewer MicroDVD
DVDSubtitleSystem
SubIdx (VobSub)

SAMI

SubStation Alpha

SubRip

Entrelaçado

Não entrelaçado

BMP

JPEG de linha de base

JPEG progressivo

Somente SubViewer 1.0 e 2.0

TMPlayer

MÚSICA

Sistema de arquivos: FAT32, FAT16, NTFS.
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< 140W

280Cd/m

4000:1

+

1

Brilho

Contraste Estático

YPbPr

ÁUDIO DE PC

HDMI

ANTENA

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!

  

55

SCART

1249*90*736mm

1249*240*797mm

18.65

14.35

Conectividade
      I / O

MODELO K55DML7U

LED do Painel

COAXIAL
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Parâmetros de teste para medições

IIEC 62087:2012
EN 50564:2011

T
teste (°C)

27.5℃

T
FREQUÊNCI A EM HZ

230.0 ,50HZ

T
0.71%

T
 de teste de áudio e vídeo 

Modo HDMI
A

11.6.1)

<0.5W

<75W


