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1.AVISOS E PRECAUÇÕES
1.1 Instruções de segurança importantes

Para evitar acidentes, é necessário respeitar as seguintes medidas de
segurança ao configurar, utilizar e efetuar a manutenção do dispositivo.

NÃO RETIRE A COBERTURA (OU PARTE POSTERIOR).
NÃO TOQUE NOS COMPONENTES INTERNOS.
A MANUTENÇÃO OU REPARAÇÕES TÊM DE SER EFETUADAS POR UM
SERVIÇO TÉCNICO QUALIFICADO.

Não coloque o dispositivo em carrinhos, mesas ou prateleiras irregulares ou
instáveis. O produto pode cair e causar lesões graves a crianças e adultos e
danificar-se seriamente.

É necessário manusear e transportar o equipamento cuidadosamente.
Paragens súbitas, força excessiva e superfícies irregulares podem fazer com
que o dispositivo e a respetiva plataforma caiam.

Não retire o pino de ligação à terra da tomada elétrica. A remoção do pino de
ligação à terra aumenta o risco de danos no dispositivo.

Se não for possível ligar a ficha elétrica à tomada, solicite a um eletricista que
instale uma ficha compatível.

Utilize sempre este dispositivo com a tomada elétrica marcada na etiqueta
de classificação, situada na parte traseira do dispositivo.

Nunca sobrecarregue as tomadas.

Utilize cuidadosamente o cabo de alimentação. Não coloque objetos
pesados sobre o cabo de alimentação.

Não puxe o cabo de alimentação. Não toque no cabo de alimentação com as
mãos molhadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Este símbolo indica
perigo

Este símbolo indica 
ações proibidas

Este símbolo indica ações
obrigatórias

Leia atentamente este manual antes de utilizar o dispositivo.

Para minimizar o risco de incêndio ou choques elétricos, não exponha o
dispositivo à chuva ou humidade.
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Não toque no cabo de alimentação ou na antena durante trovoadas.

Desligue o cabo de alimentação da tomada se não for utilizar o dispositivo durante 
um longo período de tempo.

Não coloque nem utilize este dispositivo próximo da água.

Nunca exponha o dispositivo a líquidos, chuva ou humidade. Contacte o serviço 
técnico autorizado se algum dos itens anteriores cair sobre o dispositivo.

Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas ou à luz solar direta, pois pode 
sobreaquecer e ficar danificado.

Não coloque o dispositivo próximo de fontes de calor, como radiadores,fogões, 
fornos ou outros dispositivos que emitam calor.

Não tente reparar o dispositivo.

A abertura e remoção das coberturas pode expô-lo a tensão perigosa ou outros 
riscos e pode anular a garantia. O dispositivo tem de ser reparado por pessoal 
qualificado.

Não coloque nem deixe cair objetos sobre o dispositivo.

Não insira qualquer objeto nas aberturas de ventilação do dispositivo. A inserção 
de objetos metálicos ou inflamáveis pode causar incêndios ou choques elétricos.

Não obstrua as aberturas de ventilação. Deixe espaço livre em redor do dispositivo. 
Nunca coloque o dispositivo em camas, sofás, tapetes ou superfícies semelhantes, 
nem perto de cortinas, paredes, prateleiras,armários ou qualquer outro local onde 
a ventilação seja insuficiente.

Desligue sempre o cabo de alimentação da tomada antes de limpar o dispositivo.

Nunca utilize produtos de limpeza líquidos ou em spray no dispositivo.

Limpe o dispositivo apenas com um pano limpo e seco.

Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.

UTILIZAÇÃO DE AUSCULTADORES

Utilize os auscultadores com um volume moderado para evitar lesões nos ouvidos.

Para evitar lesões nos ouvidos, defina o volume para o mínimo antes da reprodução 
e aumente o nível conforme pretendido quando a reprodução começar.

Se não ouvir nada durante a reprodução, não aumente o volume, pois a música 
pode começar repentinamente com um volume muito elevado. Uma pressão 
sonora excessiva dos auscultadores pode causar a perda da audição.

AVISO: este manual de instruções serve apenas de referência. A unidade efetiva
pode ser ligeiramente diferente.
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1.2 Instruções de segurança da antena

Se estiver ligada uma antena externa, siga estas precauções:

A antena externa não pode ser colocada em locais onde pode entrar em contacto 
com cabos elétricos, luzes ou circuitos suspensos.

Ao instalar a antena externa, tome muito cuidado para evitar o contacto com
instalações elétricas suspensas. O contacto direto com cabos elétricos pode
ser letal e tem de ser evitado.

ANTENNALEAD-IN WIRE：CABO DA ANTENA

ANTENNA DISCHARGE UNIT：UNIDADE DE DESCARGA DA UNIDADE

GROUNDING CONDUCTORS：CONDUTORES DE LIGAÇÃO À TERRA

GROUND CLAMPS：ABRAÇADEIRAS DE LIGAÇÃO À TERRA

POWER SERVICE GROUNDING：LIGAÇÃO À TERRA DE SERVIÇO ELÉTRICA

ELECTRIC SERVICE EQUIPMENT：EQUIPAMENTO DE SERVIÇO ELÉTRICO
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ENTRADAINFO

MENU

OK
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0
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DTV/RADIO
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TAMAÑOSONIDO GUÍAIMAGEN
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AUDIO
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2.-DESCRIÇÃO GERAL DA TV LED

2.1. Conteúdo da embalagem

TELEVISÃO LED
COMANDO

MANUAL DE INSTRUÇÕES
PILHAS AAA

 K49DLM8U
 K55DLM8U

TELEVISOR LED 49”/55”

MANUAL DE INSTRUÇÕES

www.tdsystems.es

Leia atentamente as instruções antes da 
utilização e guarde-as adequadamente
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MODELO. K49DLM8U

MODELO. K55DLM8U

6 parafusos (4 x 18BMH)

LR

AVISO: não instale a base se pretender pendurar a televisão.

2.2 Definições da TV LED

COMO INSTALAR O SUPORTE/BASE DA TV 

1.Instale o suporte na TV LED. 
2. Aperte os parafusos de suporte à TV LED.
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2.3.A sua TV LED

VISTA DIANTEIRA/ESQUERDA/DIREITA E CONTROLOS

Funções dos botões
1.LED DE ALIMENTAÇÃO:acende-se a verde quando a televisão está ligada.
A televisão estará em modo de pausa. O LED muda de vermelho para verde
quando a programação do temporizador (PVR) inicia no modo de pausa.

2.IR:recebe sinais de infravermelhos do comando. Não coloque nenhum objeto 
próximo do sensor, pois pode afetar o respetivo funcionamento.

3. Prima       para ligar.
Para mudar a fonte, mantenha pressionado para a frente durante 1 a 2 
segundos.
MENÚ: para aceder ao menu, mantenha pressionado para trás durante 1 a 2
segundos. Quando estiver no menu do utilizador, mova para a esquerda/direita
ou prima para a frente/trás para mudar a utilização do botão de roda e
aumentar/diminuir o volume ao mover para a direita ou para a esquerda.

Vista direita Vista dianteira Vista esquerda
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HDMI1 HDMI2 PC AUDIO VGA VIDEO AUDIOL RAuriculares
S.SONIDO 

DIGITAL
2.0

ENTRADAS

VÍDEO E ÁUDIO E/D: estas ligações são utilizadas para ligar dispositivos com 
um cabo do tipo RCA vermelho, branco e amarelo. Esta é uma ligação de entrada 
e não pode desligar o som da televisão.

VGA: liga o computador ou outro dispositivo de áudio/vídeo com um cabo VGA

ANTENA: utilizado para ligar a antena da televisão. Pode sintonizar canais 
analógicos ou DTV, tanto DVB-T, como DVB-C. O sintonizador não é 
compatível com 4K.

YPbPr: liga-se a um dispositivo externo por vídeo composto (YPbPr).
AUSCULTADORES: saída para auscultadores.

HDMI: liga um dispositivo externo por HDMI. As portas 1 e 2 são compatíveis
com 2.0 e têm de ser utilizadas quando pretende ver conteúdo em 4K. Nenhum
outro conetor consegue reproduzir sinais em 4K.

CI+: Ranhura de porta CI+.

USB: permite aceder a conteúdo digital armazenado num dispositivo de
memória USB.

SOM DIGITAL:liga a saída de áudio a um sistema de áudio digital/padrão.

ÁUDIO DO COMPUTADOR: esta entrada é utilizada para reproduzir o som do 
computador na televisão.
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2.4 Comando

Passo 1. Deslize a tampa traseira para abrir o compartimento das pilhas do 
comando.

Passo 2. Insira duas pilhas AAA. Certifique-se de que as polaridades (+) e (-)
correspondem aos símbolos (+) e (-) indicados no compartimento das pilhas.
Volte a deslizar a tampa traseira até à posição correta.

Não utilize produtos de limpeza abrasivos (para utilização em porcelana, aço
inoxidável, casas de banho ou fornos) no comando, pois pode ficar danificado.
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AUDIO:alterna o canal de áudio quando reproduz

um DVD ou multimédia.

:liga a televisão/ativa o modo de pausa.

FAV: apresenta a lista de canais favoritos.

0-9: muda diretamente o canal.

TVN/RADIO: no modo DTV, prima o botão DTV/Radio para 

aceder ao modo DTV ou rádio.

regressa ao canal sintonizado anterior.

VOL: aumenta ou diminui o volume.

P: canal seguinte ou anterior.

TEXT:  ativa ou desativa a função de teletexto.

: desativa ou volta a ativar o som.

INFO: apresenta informações alargadas.

ENTRADA : prima para alterar a origem do sinal.

                 / OK : desloca-se nos menus e confirma as

definições.

MENÚ:apresenta o menu.

SALIR:sai do menu.

IMAGEN:permite alterar as diferentes predefinições de

 imagem.

SONIDO:permite alterar os diferentes tipos de equalização 

predefinidos.

     :apresenta a página principal no modo de teletexto.

     : apresenta informações ocultas, como as respostas a um inquérito no

teletexto.

SUB :seleciona as legendas em ficheiros de vídeo multimédia.

(é necessário suporte do disco ou ficheiro)

ENTRADAINFO

MENU

OK

SALIR

FAVSUB

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

VOL

DTV/RADIO

 P

TAMAÑOSONIDO GUÍAIMAGEN

TS DETENER

AUDIO

GRABAR

LIST

TEXT

       :desliga o temporizador.
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GUÍA:apresenta o guia de programas no ecrã no modo DTV. 

Volte a premir para desligar o EPG.

TS: no modo DTV, prima o botão para ativar a função

TIMESHIFT (mudança de horário).

LIST:no modo DTV, apresenta a lista de gravações.

TAMAÑO:permite alterar os diferentes formatos: 16:9, 4:3, entre

outros.

     : apresenta a secção superior e inferior ou toda a página.

     : congela a alteração de página no modo de teletexto.

:reproduz/coloca em pausa.

DETENER/     : para a reprodução ou gravação em USB.

GRABAR/     : no modo DTV, prima o botão Record para 

:ficheiro ou capítulo anterior.

:ficheiro ou capítulo seguinte.

:retrocede rapidamente a reprodução.

:avança rapidamente a reprodução.

:prima o botão correto para as funções de acesso

direto ao TELETEXTO ou EPG/SD.

ENTRADAINFO

MENU

OK

SALIR

FAVSUB

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

VOL

DTV/RADIO

 P

TAMAÑOSONIDO GUÍAIMAGEN

TS DETENER

AUDIO

GRABAR

LIST

TEXT
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3.- CONFIGURAÇÃO DA TV LED

Utilize o manual do fabricante como referência para ligar qualquer dispositivo
externo. Ao ligar um dispositivo externo, não ligue nenhum cabo de alimentação
às tomadas de parede até as restantes ligações terem sido concluídas.

3.1 Ligação da televisão por cabo ou antena

LIGAÇÃO DA ANTENA

Em seguida, apresentamos uma breve explicação do tipo de ligação fornecido
com os diferentes sistemas de antena.

Normalmente, um sistema de 75 Ohm é um cabo redondo (não incluído) com um
conetor de tipo IEC que pode ser ligado facilmente a um terminal sem
ferramentas.

Conetor de tipo IEC

Cabo coaxial de 75 Ohm (redondo)

Utilize o esquema seguinte para ligar a antena externa.

Antena VHF/UHF
Adaptador 300-75 Ohm (não
incluído)

Cabo duplo de 300 Ohm

Antena VHF/UHF

Cabo coaxial de 75 Ohm
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LIGAÇÃO DA TELEVISÃO POR CABO

Algumas empresas de televisão por cabo oferecem canais Premium a pagar.
Uma vez que o sinal destes canais é codificado, normalmente a empresa de
televisão por cabo fornece ao cliente um conversor/descodificador para a
televisão por cabo.

Este conversor/descodificador é necessário para ver normalmente os canais
codificados.

Para obter instruções específicas para a instalação da televisão por cabo, peça
assistência à sua empresa de televisão por cabo.

O esquema seguinte apresenta um exemplo de como ligar o
conversor/descodificador fornecido pela sua empresa de televisão por cabo:

RF switch: tomada de radiofrequência
(não incluída)

VHF/UHF IN: entrada 
VHF/UHF

2 set signal splitter: 
2 conjuntos de
repartidores de sinal 
(não incluídos)

Cable TV line: cabo 
de televisão por
cabo

Cable TV: descodificador de 
televisão por cabo (não incluído)

Em seguida, ligue o adaptador de alimentação a uma tomada elétrica.
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3.2. Ligar um dispositivo AV por YPbPr (cabo não incluído)
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DVD ou VCR

Parte traseira do DVD ou gravador de
vídeo

Cabo de áudio

Cabo YPbPr

1. Utilize o cabo YPbPr para ligar os conetores de saída do dispositivo de
áudio/vídeo externo à ligação YPbPr da TV LED. Utilize um cabo de áudio
para ligar os conetores de saída de áudio do dispositivo de áudio/vídeo à
ligação YPbPr de áudio da TV LED.

2. Efetue todas as ligações antes de ligar a TV LED ou outro dispositivo ligado.

3. Prima o botão de alimentação no comando para ligar a TV LED.

selecionar YPbPr e, em seguida, prima OK.

Os conetores YPbPr do dispositivo podem ser etiquetados como YPbPr ou
YCbCr. Para obter mais informações sobre esta ligação, consulte o manual de
instruções do dispositivo de áudio/vídeo.
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3.3 Ligar um dispositivo AV por HDMI (cabo não incluído)

Cabo HDMI

Parte traseira do DVD ou gravador de
vídeo

DVD ou VCR

1. Utilize um cabo HDMI para ligar os conetores de saída HDMI do dispositivo à
ligação HDMI da TV LED.

2. Efetue todas as ligações antes de ligar a TV LED ou outro dispositivo ligado.

3. Prima o botão de alimentação no comando para ligar a TV LED.

selecionar HDMI e, em seguida, prima OK.

O conetor HDMI fornece sinais de áudio e de vídeo, pelo que não é necessário
ligar o cabo de áudio.
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3.4Ligar um dispositivo AV por DVI/HDMI (cabo não incluído)

HDMI1 HDMI2 PC AUDIO VGAAuriculares 2.0

H
D
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D
IO

L
R

Cabo de áudio

Parte traseira do 
DVD ou gravador
de vídeo

HDMI para 
cabo DVI

DVD ou VCR

1. Utilize um cabo HDMI para DVI para ligar os conetores de saída DVI do
dispositivo à ligação HDMI da TV LED.

2. Efetue todas as ligações antes de ligar a TV LED ou outro dispositivo ligado.

3. Prima o botão de alimentação no comando para ligar a TV LED.

selecionar HDMI e, em seguida, prima OK.

Se a TV LED estiver ligada ao conetor DVI do dispositivo de áudio/vídeo,
necessita de um cabo HDMI para DVI ou de um adaptador HDMI (não incluído) 
e de um cabo de áudio.
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3.5. Ligar um computador (cabos não incluídos)

HDMI1 HDMI2 PC AUDIO VGA VIDEO AUDIOL RAuriculares 2.0

Cabo de 
áudio

Cabo VGA

1. Utilize um cabo VGA para ligar o conetor de saída VGA do computador à
ligação de entrada VGA da TV LED. Utilize um cabo de áudio para ligar o
conetor de saída de áudio do computador à TV LED.

2. Efetue todas as ligações antes de ligar a TV LED ou outro dispositivo ligado.

3. Prima o botão de alimentação no comando para ligar a TV LED.

selecionar PC e, em seguida, prima OK.
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4.ENTRADAS

A televisão tem 8 conetores de entrada de sinal. Ao premir o botão 
ENTRADA, é apresentado um ecrã onde pode escolher a fonte que 
pretende utilizar.Opções disponíveis:
DTV/ATV/AV/YPbPr/PC/HDMI/USB

4.1. ENTRADAS

4.2. Primeiros passos de sintonização
Ao configurar pela primeira vez, é apresentada uma página de diálogo 
que lhe permite escolher o idioma dos menus no ecrã.

Ao escolher o país, a televisão recebe os regulamentos de sintonização 
que têm de ser aplicados à pesquisa. O modo de energia é utilizado para 
configurar o estado de retroiluminação da televisão.

Prima o botão [OK] para iniciar a procura automática de canais.
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5.1. Menu principal.
Prima o botão [Menú] para apresentar o menu principal. Este ecrã tem 
seis ícones:

Este ecrã tem seis ícones:

Canal, Imagem, Som, Hora, Definiçõese Lock Bloqueio. Prima os botões

5.MENU PRINCIPAL

Utilize a opção "tipo de sintonização" para escolher entre ATV+DTV ou 
apenas DTV. Pode escolher DTV-T ou C. Em Espanha, a opção mais 
comum é DVB-T.

Prima o botão [OK] para iniciar a procura.
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5.2 Canal

5.2.1. Procura automática

Ícone Einzelheiten

Canal Acesso ao controlo de canal onde pode procurar e editar canais.

Imagem Acesso ao controlo de imagem onde pode alterar a cor e o contraste.

Som Acesso ao controlo de áudio onde pode configurar o áudio conforme 
pretendido.

Hora
Acesso ao relógio para alterar a hora de desligamento automático, 
o fuso horário, entre outros.

 Definições Acesso às definições gerais da televisão.

Bloqueio Acesso a diferentes bloqueios: parental, modo de hotel, entre outros.

ecrã:

Antena
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Selecione a sintonização que pretende efetuar, conforme o tipo de sinal 
recebido pela televisão. Prima o botão [OK] para iniciar:

 
 

Pulse menú para cancelar

Datos

Atrás

Tipo de búsqueda

Ordenar por LCN
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5.2.2. Sintonização manual DTV

 
     

     

recebido um sinal, prima o botão OK para prosseguir a procura.

5.2.3. Sintonização manual ATV

Atrás

Atrás

Sin datos
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Recomendações: depois de efetuar a procura manual, prima o botão 
vermelho  para guardar os canais encontrados. Se sair do menu, as 
alterações não são aplicadas.

5.2.4. Editar programa

A edição de canais permite eliminar/mover/mudar o nome/ignorar/marcar como
favorito. A marcação como favorito é apresentada quando o utilizador efetua
alterações no canal pretendido. Não é possível marcar um canal como favorito e
marcá-lo para ignorar.

Eliminar: prima o botão [VERMELHO] para eliminar o canal realçado pelo cursor.

Mover: prima o botão [AMARELO] no canal que pretende mover. O canal fica
intermitente. Utilize as setas para cima e para baixo para chegar à posição para
onde pretende mover o canal e volte a premir o botão AMARELO.

Ignorar: prima o botão [AZUL] no canal que pretende ignorar. Ao mudar de canal
com os botões P+/P-, a televisão vai ignorar este canal mesmo que seja
selecionado com os botões de números.
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Mudar de nome: esta opção é válida apenas para canais analógicos. Prima o
botão [VERDE] no canal cujo nome pretende mudar.

Favorito: prima o botão [FAV] para marcar o canal onde está o cursor como
favorito.

5.2.5. Sistema de ficheiros PVR
Para configurar o sistema de ficheiros PVR, prima o botão Menú e selecione a
opção Definições.Com as setas para cima e para baixo, localize [PVR File 
System] e prima o botão [OK] para entrar.

INeste submenu, pode formatar a unidade, definir o tamanho das partições ou
indicar o espaço reservado para a função TIMESHIFT.
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5.3.Definições

5.3.1.Imagem

 

Legenda:

Item Disponível Utilização

Modo de

imagem

Padrão->Moderado->Pesso
al->Dinâmico

Altera os parâmetros da 
luminosidade,brilho, contraste. 
Pode configurar os parâmetros 
como pretende na opção
“PERSONAL”.

Temperatu
ra da cor

Normal->Quente->Frio

 
Seleciona a temperatura da cor.

Redução
do ruído

Desligado->Baixo->Médio-
>Alto

Minimiza as interferências.

Indisponível no modo VGA.

Atrás
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5.3.2.Som

Legende:

 

Item Disponível Utilização

Modo de som Padrão->Música->Filme
->Desporto->Pessoal

Altera os parâmetros de tons altos
e baixos de acordo com os
parâmetros predefinidos. Pode
configurar os parâmetros como
pretende no modo PERSONAL.

Equilíbrio (-)50-50
Equilíbrio entre as colunas direita
e esquerda

Volume
automático

On/Off
Equaliza o nível de volume para
evitar impactos de som que
podem ser desconfortáveis

Som surround
Off/Trusurround/SRS
Trusurround Som surround

Guia áudio On/Off

Modo SPDIF PCM/Automático
Configura o tipo de saída digital:
comprimido ou automático

Apoio para deficientes visuais.
Alguns programas transmitem um
sinal de áudio que explica o que
está a acontecer no ecrã.

Atrás
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5.3.3.Hora

Legende:

Item Disponível Utilização

Relógio Hora: Min

Apresenta a hora atual. Este parâmetro
não pode ser modificado. Quando não é
recebido nenhum canal, apresenta 00:00.
Após a procura de canais DTV, a hora atual
é apresentada.

Desliga mento
auto mático

0.5.1.3.5H
Define a hora de desligamento automático.
A televisão desliga-se após esta hora,
exceto se receber um comando.

Off/10 min/30 min/60
min/90 min/120 min/180
min/240 min

Define um temporizador; a televisão
desliga-se após esse tempo.

Suspens
ão

Fuso
horário

O fuso horário é definido automaticamente
quando escolhe o país de sintonização.

CanaryGMT...
New Zealand GMT+12
Estão disponíveis 33
fusos horários

Atrás
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5.3.4.Bloqueio

Legende:

Item Disponível Utilização

On/Off

On/Off

Introduza a palavra-passe para entrar
no submenu. Por predefinição, a
palavra-passe é 0000.

Definir
palavra-passe

Define uma palavra-passe

Controlo
parental

OFF/4/5/6/7/8/9/10/11/
12/13/14/15/16/17/18

Define o controlo parental para
controlar os programas que podem
ser vistos por crianças.

Ativa/desativa o modo de hotelModo de hotel

Atrás
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5.3.5.Definição

Legende：

Item Disponível Utilização

Idioma
Espanhol, inglês,
francês, alemão, entre
outros

Vários

Vários

Escolha o idioma dos menus.

 

 

Idioma do áudio 1
Válido apenas para DTV. Define o
idioma principal do áudio.

Idioma do áudio 2 Válido apenas para DTV. Define o
idioma secundário do áudio.

Idioma das
legendas 1

Válido apenas para DTV. Define o
idioma principal das legendas.

Válido apenas para DTV. Define o
idioma secundário das legendas.

Idioma das
legendas 2

Atrás
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5.4.Menus rápidos

5.4.1.Idioma das legendas

Prima o botão [SUB] para apresentar o menu. O idioma atual das legendas 
é apresentado no ecrã juntamente com as opções disponíveis.

Atrás
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5.4.2.EPG

Prima o botão [GUIDE] para apresentar o GUIA DE PROGRAMAS. Esta 
opção está disponível apenas para a fonte DTV.

5.5.Leitor de multimédia

Informações: prima o botão [INFO] para apresentar a hora atual ou as
informações do canal atual.

Botão vermelho: prima o botão [VERMELHO] para aceder ao menu de
gravações.

Prima o botão [ENTRADA] e selecione USB para entrar no menu de opções 
do leitor de multimédia.
É apresentada a seguinte imagem:

OU Texto.
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Por exemplo, ao selecionar Filme,prima o botão [OK] para entrar no
menu de seleção de ficheiros.

5.5.1.Filme

Selecione o filme que pretende reproduzir e prima o botão Reproduzir
no comando para ver em ecrã inteiro.

Mova o cursor para selecionar MOVIE no menu de opções do USB. Prima o
botão [OK] para entrar.

Prima [PLAY/PAUSE] para reproduzir o ficheiro em ecrã inteiro.
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5.5.2.Música
Mova o cursor para selecionar MUSIC no menu de opções do USB. Prima o
botão [OK] para entrar.

Para reproduzir, prima [PLAY/PAUSE] e entra no leitor de som em ecrã 
inteiro.

com o botão OK.

5.5.3.Foto

Mova o cursor para selecionar PHOTO no menu de opções do USB. Prima o
botão [OK] para entrar no submenu.

[PLAY/PAUSE] para ver a foto em ecrã inteiro.
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5.5.4.Texto

Para reproduzir ficheiros de texto, a maioria com a extensão TXT, escolha o
ficheiro a partir da pasta e prima OK.
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FORMATOS DE USB SUPORTADOS

Suporte Ext.ficheiro
Codec

Notas
Vídeo Áudio

FILME 

FILME

.avi  

MJPEG MP3, WMA, 

AAC,PCM 

Resolução máxima e
fotogramas: 1280 x
720p a 30 fps
Frequência máxima
da amostragem: 20
Mbps

Xvid,MPEG-4,H.264,
WMV9/VC-1

 

 

 

 

 

 

Resolução máxima e
velocidade de
fotogramas: 1080p a
30 fps Velocidade
máxima de
transmissão:
20 Mbps 

 

 

 

 

 

Resolução máxima e
velocidade de
fotogramas: 1080p a
30 fps Velocidade
máxima de
transmissão: 20Mbps

 

.mp4/

.mpeg4 

MPEG-2,MPEG-4,H.

264,Xvid,MJPEG 
MP3, 

AAC,PCM 

.ts/ .trp 
MPEG-1,MPEG-2,H.

264,VC-1 

MP1/MP2/MP

3,AAC

.mpg/

.mpeg
MPEG-1,MPEG-2 

MP1/MP2/MP

3,AAC,PCM 

 

.mkv

MPEG-2/4,H.264, 

Xvid,RV30,RV40,VC-

1

 

MP3,AAC, 

PCM,COOK 

 

.mov
MPEG4,H264,MJP

EG 

MP3,AAC,PC

M,AMRNB 

.dat MPEG-1 MP1 

.vob MPEG-2 
MP1/MP2/MP

3,PCM 

.rm/ 

.rmvb 
RV30,RV40 AAC,COOK 

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

.jpg DCT progressivo
Maximale Auflösung:
1920 x 1080

.jpeg DCT linha de base
Resolução máxima:
1920 x 1080

.bmp ---- 

Resolução máxima:
1920x1080
Profundidade de pixel:
8/24/32 bit

.png ---- 
Resolução máxima:
1920x1080

Música

.mp3 --- MP3 Frequência da 
amostragem: 32 K~48
KHz Velocidade de
transmissão: 32K~320 
Kbps Canal: Mono/Estéreo

.wmv --- PCM 

.mp4/

.aac/

.m4a

 --- AAC 

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

Texto .txt ANSI/UNICODE GB/UTF8

Nota:
1）Este produto inclui as seguintes tecnologias patenteadas opcionais:DOLBY, 
DIVX, SRS, etc. Se pretende utilizá-las, tem de fornecer as respetivas licenças.
2) A fonte USB suporta FOTOS, MÚSICAS e FILMES. A televisão classifica
automaticamente o conteúdo e apresenta os ficheiros suportados.
3) A televisão suporta discos rígidos até 1 TB.
4) O formato EXIF para fotos não é suportado.
5) As animações em Flash não são suportadas.
6) Os ficheiros de texto são suportados.

Tamanho do ficheiro:
máximo 10 MB
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5.6.Resolução

6.RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Resolução

Frequência vertical Hz

Resolução

Frequência vertical Hz

Resolução

Frequência vertical Hz

Antes de consultar pessoal especializado, verifique as possíveis causas e
soluções para o problema com as seguintes opções.

A TV LED NÃO SE LIGA

Verifique se o cabo está ligado e prima o botão POWER no comando.

As pilhas do comando podem estar gastas.

Substitua as pilhas.

Verifique o cabo de ligação entre a televisão e a antena.

SEM IMAGEM OU SOM

Prima o botão ENTRADA no comando várias vezes para selecionar as fontes
de entrada ligadas.

Prima o botão POWER no comando.

Verifique o cabo de ligação entre a televisão e a antena.

IMAGEM INCORRETA, SOM CORRETO

Ajuste as opções de brilho/contraste no menu PICTURE.

Experimente outro canal, este poderá ter problemas de transmissão.
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12.5kg

15.6kg

1099.5*93.7*636.22mm

1099.5*249.88*636.22mm

K49DLM8U

49

260cd

4700:1

2x HDMI 2.0 / 1x HDMI 1.4

7.ESPECIFICAÇÕES

14.6

21

1242.12*93.7.8*718.02mm

1442.12*249.85*718.02mm

K55DLM8U

55

280cd

4000:1

2x HDMI 2.0 / 1x HDMI 1.4

MODELO

Ecrã LED

Conetividade 

E/S

Dimensões

Peso

Tamanho doecrã

Brilho

Contraste

USB

YPbPr/Áudio

Áudio do computador

VGA

Entrada HDMI

Antena

Auscultadores

AV

CI +

SOMDIGITAL

Sem base

Com base

Peso líquido

Peso bruto

Alimentação

Consumo

As especificações e as características estão sujeitas a alterações sem aviso

prévio.

O som pode estar desativado. Prima o botão MUTE no comando.

IMAGEM CORRETA, SOM INCORRETO

Prima o botão VOL+ para aumentar o volume.

Outro dispositivo RF pode estar a causar interferências.

INTERFERÊNCIAS DE SOM

Máximo108W Máximo140W
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Parâmetros de teste para a medição

Método de medição
utilizado

IEC 62087:2012 
EN 50564:2011         

Temperatura ambiente 
de teste(ºC)

27.5℃

Tensão de teste em V e
frequência em Hz

230.0V,50HZ

Distorção harmónica 
total (THD) do 
sistema de
alimentação

0.11%

Terminal de entrada 
para sinais de áudio 
e vídeo de teste

Modo HDMI: sinal de 
vídeo dinâmico 
transmitido (em
conformidade com a IEC
62087 Ed. 2, 
subcláusula 11.6.1)

Consumo elétrico com a
televisão totalmente
desligada

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

Consumo elétrico com a
televisão ligada

<0.3W

<0.5W

<68W

IEC 62087:2012 
EN 50564:2011         

27.5℃

230.0V,50HZ

0.71%

Modo HDMI: sinal de 
vídeo dinâmico 
transmitido (em
conformidade com a IEC
62087 Ed. 2, 
subcláusula 11.6.1)

<0.3W

<0.5W

<75W




