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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.

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.

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.

Este símbolo indica
perigo

Este símbolo indica ações
obrigatórias

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Este símbolo indica
ações proibidas

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



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.

VNunca 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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2.- DESCRIÇÃO GERAL DA TV LED

2.1. Conteúdo da embalagem

PILHAS AAATELEVISÃO LED COMANDO

INFO

MENU

OK

SALIR

SUB

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

VOL P

TAMAÑOSONIDO GUÍAIMAGEN

TS DETENER GRABAR

TXT

AUDIO

ENTRADA

DTV/RADIO

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.

MANUAL DE 
INSTRUÇÕES

TELEVISOR LED 32�/40�/50�

INSTRUCTION MANUAL

www.tdsystems.es

Please, carefully read the instructions before 
use and keep them appropriately

K32DLM8HS
K40DLM8FS
K50DLM8FS

K32DLM8HS

2 parafusos
4*15BBH

2 parafusos
4*15BBH
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AVISO:não instale a base se pretender pendurar a televisão.

K40DLM8FS

2 parafusos
4*15BBH

2 parafusos
4*15BBH

K50DLM8FS

3 parafusos
4*22BBH

3 parafusos
4*22BBH
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2.3. A sua TV LED

VISTA DIANTEIRA/ESQUERDA/DIREITA E CONTROLOS

Vista direita Vista dianteira Vista esquerda

Tastenfunktionen
1.       : permite ligar e desligar a televisão.
2.  ENTRADA: permite selecionar a fonte de entrada.
3.  MENÚ : permite aceder à página de definições do menu.
4.  VOL-: permite diminuir o volume.
5.  VOL+: permite aumentar o volume.
6.  P-: permite selecionar o canal anterior.
7.  P+: permite selecionar o canal seguinte.
8.  IR RECEIVER: recebe sinais de infravermelhos do comando.
9.  INDICATOR LED: indicador de estado.

P+ P-

VOL+ VOL-

MENÚ ENTRADA
K32DLM8HS
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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

K50DLM8FS
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ENTRADAS

PC AUDIO VGA RJ45 YPbPr(mini) AV(mini) HDMI1 ANTENA
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1.   PC AUDIO IN: Conector 3.5 mm, para passar para a TV o som proveniente
de um dispositivo ligado à entrada VGA.  

Verde    Y Luma+sincronização

Azul    Diferença de sinal Pb entre AZUL e Luma

Vermelho    Diferença de sinal Pr entre VERMELHO e Luma

2.   VGA: O conector padrão de vídeo VGA é uma ligação D-sub de tamanho 
"E"com 15 pinos em três filas, útil para ligação a um computador ou portátil 
externo. O som tem de ser enviado separadamente para a TV através da 
entrada PC AUDIO IN.

3.   RJ45: Entrada Ethernet RJ45. Esta entrada é compatível com 10/100 Mbs.

4.   YPbPr mini: Esta é uma ligação de entrada da TV que permite ligar a 
qualquer dispositivo através do sinal de vídeo componente triplo. A cor dos
conectores são as seguintes:

Caso precise de usar esta entrada, tem de possuir o cabo apropriado macho-
para-macho RCA Y PbPr e ligar ao adaptador RCA fêmea. O som deste 
dispositivo deve ser transferido através do VERMELHO e BRANCO da ligação 
de entrada AV mini da TV.
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5.   AV mini: É uma ligação de entrada da TV que permite ligar a qualquer 
dispositivo através do sinal normal de vídeo componente e os canais esquerdo 
e direito estéreo analógico. A cor dos conectores são as seguintes:

Amarelo    Vídeo

Branco    Canal Áudio Esquerdo

Vermelho    Canal Áudio Direito

Caso o seu dispositivo tenha apenas a ligação de saída SCART
EUROCONNECTOR, pode encontrar uma vasta gama de adaptadores no
mercado para converter o seu SCART num conector RCA macho, podendo
depois ligar estes cabos ao adaptador fêmea na TV.

6.   HDMI: HDMI 1, 2 e 3. As entradas HDMI permitem ligar a um grande
conjunto de dispositivos e desfrutar da máxima performance e resolução.
Todas eles são CEC e o HDMI 2 é também ARC. A versão usada é a 1.4 a.

7.   ANTENA: Ligação por antena, pode sintonizar DVB-T, DVB-T2 e DVB- C.
Note que esta TV não é 4K, por isso os canais 4K não serão mostrados,mesmo 
que sejam encontrados e guardados na lista de canais. Esta característica não é 

8.   USB:Entrada USB 2.0, pode ser usada para gravar e reproduzir programas 
DTV gravados nesta TV. Esta entrada pode também ser usada para reproduzir os 
seus próprios filmes, ver fotografias ou ouvir a sua música. Alguns ficheiros 
poderão não ser lidos devido a restrições de licença.Não utilize a porta USB da 
TV para carregar o seu telemóvel. Pode resultar em estragos para a sua TV. A c
apacidade de armazenamento máxima que pode ser lida pela TV é 1 Terabyte. 
FAT32 e NTFS.

9.   CI+: Esta é uma interface multimédia padrão que pode ser usada para ter
acesso a alguns programas / canais com pagamento por subscrição. O utilizador 
deve prestar atenção à posição de inserção, pois os pinos podem ficar torcidos ou
 danificados, impedindo a leitura da CAM. Esta falha não é coberta pela garantia.

10.   Auriculares: O conjunto de auriculares tem de ser ligado aqui. As colunas
da TV não vão emitir qualquer som.

11.   ÁUDIO DIGITAL: Ligação de saída digital coaxial. Esta ligação deve ser
usada para ligar a TV a um amplificador externo. O som de todas as fontes da TV 
irá ser passado por esta ligação. O nível de som desta ligação não será afetado 
pelo botão do volume do comando da TV. Irá desfrutar de som totalmente digital 
no seu sistema de áudio de múltiplas colunas. O seu amplificador precisa de ter 
a entrada coaxial DIGITAL IN.



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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INFO

MENU

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

VOL P

2

5

12

24

8
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16

15

27

23

19

AUDIO SUB

DTV/RADIO

ENTRADA

OK

SALIR

IMAGEN SONIDO TAMAÑO GUÍA

TS DETENER GRABAR

TXT

1      :liga a televisão/ativa o modo de pausa.

2      :Pressione para abrir a Página inicial.

4  AUDIO:alterna o canal de áudio quando 
reproduz um DVD ou multimédia.

3      :desliga o temporizador.

5  SUB:seleciona as legendas em ficheiros 
de vídeo multimédia.(é necessário suporte 
do disco ou ficheiro)

6  0-9:muda diretamente o canal.

7  DTV/RADIO:no modo DTV, prima o botão 
DTV/Radio para aceder ao modo DTV ou rádio.

8        :regressa ao canal sintonizado anterior.

9       :desativa ou volta a ativar o som.

10  VOL: aumenta ou diminui o volume.

11  P: canal seguinte ou anterior.

12        :Modelo de mouse de TV inteligente.

13  INFO: apresenta informações alargadas.

14  ENTRADA: prima para alterar a origem 
do sinal.

15               /OK:desloca-se nos menus e 
confirma as definições.

16  MENU:apresenta o menu.

17  SALIR:sai do menu.

18  IMAGEN:permite alterar as diferentes predefinições de imagem.

:apresenta a página principal no modo de teletexto.
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INFO

MENU

1 2 3
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AUDIO SUB

DTV/RADIO

ENTRADA

OK

SALIR

IMAGEN SONIDO TAMAÑO GUÍA

TS DETENER GRABAR

TXT

19  SONIDO: permite alterar os diferentes tipos 
de equalização

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

20  GUÍA:apresenta o guia de programas no 
ecrã no modo DTV.Volte a premir para desligar
o EPG.

:congela a alteração de página no modo de 
teletexto.

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

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

22  TS: no modo DTV, prima o botão para ativar 
a função TIMESHIFT (mudança de horário).

:reproduz/coloca em pausa.

23  DETENER/      : para a reprodução ou 
gravação em USB.

24  TXT:Turns on and off the Teletext function.

26       :ficheiro ou capítulo anterior.

27       :ficheiro ou capítulo seguinte.

28       :avança rapidamente a reprodução.

29       :retrocede rapidamente a reprodução.

:  prima o botão correto para as funções de acesso direto ao 
   TELETEXTO ou EPG/SD.

25  GRABAR/      : no modo DTV, prima o botão 
Record para iniciar a gravação e prima o botão    
para parar a gravação.



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 c.

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)

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.

DVD ou VCR

Parte traseira do DVD ou gravador de
vídeo

Cabo de áudio

Cabo YPbPr
Y

P
b

P
r(

m
in

i)
A

V
(m

in
i)



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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HDMI1 HDMI2
(ARC)

H
D

M
I3
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3.4 Ligar um dispositivo AV por DVI/HDMI (cabo não incluído)

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.

Cabo de áudio

Parte traseira do
DVD ou gravador
de vídeo

HDMI para
cabo DVI

DVD ou VCR

H
D

M
I3

HDMI1 HDMI2
(ARC)

A
V

(m
in

i)



3.5. Ligar um computador (cabos não incluídos)

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. Página Principal
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4.1. Novidades

Este é o vídeo recomendado e será atualizado dentro de alguns dias. Prima o

vídeo desejado.

4.2 APP em destaque

Estas são as APPS recomendadas da APP Store. Prima Enter para
descarregar as APPS da Store. Pode também entrar na APP Store para
descarregar outras APPS.

Descarregue o  da APP Store.
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4.4 Desporto e Música

4.3 APPS

Isto faz parte das predefinições do sistema e aplicações do utilizador instaladas. 

OK para a executar.

O utilizador pode aceder à Internet através da APP Browser.

Esta parte é uma coluna de desporto e música.

reproduzir.
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4.5 Configuração
Prima OK para fazer uma configuração do sistema.

Antena

4.5.1. Configuração da Rede

4.5.2. Configuração da Hora

modificar.
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4.5.3.2  Gestor de Aplicações

4.5.3. Comuns

4.5.3.1 Configuração do Idioma

depois prima o botão Enter para confirmar, como mostra a figura.
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Sin datos

    

  

Prima o botão Enter para saber quantas APPS possui.
Pode ver as APPS que desinstalou com o item Aplicações Desinstaladas.
Como mostra a figura.

4.5.3.3 Update OTA

4.5.3.3 Recuperação do Sistema

Clique no botão “VERIFICAR UPGRADE”para verificar se existe atualização

de software.
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Clique no botão “RESET DE FÁBRICA” para fazer uma Recuperação do
sistema; todas as APPS que descarregou serão apagadas.

4.5.4 Sobre a TV

Esta parte mostra as informações do sistema, como mostra a figura.

4.6 Leitor Média
Nota: Antes de entrar no menu MEDIA, ligue um dispositivo USB ou cartão de

Principal e depois prima o botão OK para aceder.
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4.6.1 Fotografia
A imagem é apenas para referência; o item efetivo é o padrão.

prima o botão OK para aceder.
Prima o botão SAIR para voltar ao menu anterior.

4.6.2 Música
A imagem é apenas para referência; o item efetivo é o padrão.

o botão OK para aceder.
Prima o botão SAIR para voltar ao menu anterior.

Pode ver as informações da fotografia atual ao premir o botão INFO, depois

Notas: Outros menus e descrições são iguais aos do menu Filme.



182

 

4.6.3 Vídeo
A imagem é apenas para referência; o item efetivo é o padrão.

botão OK para aceder.
Prima o botão SAIR para voltar ao menu anterior.

Pode ver a informação da música a ser reproduzida à esquerda do menu.

o botão OK para selecionar a subpasta.



183

 

4.6.4 Aplicações
A imagem é apenas para referência; o item efetivo é o padrão.

prima o botão OK para aceder, após o qual pode instalar aplicações.
Prima o botão SAIR para voltar ao menu anterior.

Pode ver a informação do ficheiro média a ser reproduzido atualmente durante
os primeiros segundos ou após premir o botão INFO.

5. Apps TV
5.1. LIGAÇÕES DE ENTRADA

1.Prima o botão LIGAÇÕES para mostrar a lista de 
ligações de entrada;

entrada que pretende visualizar;
3.Prima o botão OK para escolher a ligação de entrada;
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5.2.1 Configuração de Imagem

5.2 Menu Principal
     Prima o botão MENU para mostrar o MENU PRINCIPAL OSD;
    
     
    para voltar ao menu anterior.
    

     Pode premir o botão SAIR para gravar e voltar ao menu anterior e premir o
    botão SAIR novamente para sair do menu.

5.2.1.1 Modo de Imagem

botão OK para aceder. (Modos de Imagem disponíveis: Padrão, Dinâmico,
Suave, Utilizador)
Apenas poderá ajustar os valores de brilho, contraste, nitidez e cor quando a
imagem estiver no modo Utilizador.
SUGESTÕES: Pode premir repetidamente o botão MAGEN no comando para
alterar o modo de imagem diretamente.
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5.2.1.2  Temperatura de Cor

Quente.
5.2.1.3  DNR

Alto.
5.2.1.4  Formato de Imagem

botão SAIR para voltar diretamente para o menu anterior.

5.2.2  Configuração de Som

Som e depois prima o botão OK para aceder.

prima o botão OK para selecionar um submenu.
3. Após efetuar os ajustes, prima o botão MENU para guardar e voltar ao
menu anterior ou prima o botão SAIR para sair de todo o menu.
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5.2.2.1 Modo de Som

OK para confirmar. (Modos de Som disponíveis: Padrão, Filme, Música,
Utilizador).
Pode alterar o valor dos graves e agudos quando o som está no modo
Utilizador.
SUGESTÕES: Pode premir o botão SONIDO no comando para alterar
diretamente o Modo de Som.

5.2.2.2  Balanço

para ajustar. De seguida, prima o botão SAIR para voltar diretamente para o
menu anterior.
5.2.2.3  AVL

ajustar. De seguida, prima o botão SAIR para voltar diretamente para o menu
anterior.

5.2.2.4  Saída de Áudio Digital

OK para confirmar. (Modos SPDIF disponíveis: AUTO, PCM, DESLIGADO)

para ajustar. Posteriormente, prima o botão SAIR para voltar diretamente para
o menu anterior.
5.2.2.5  Audiodescrição

OK para ajustar. (Audiodescrição Disponível LIGADO/DESLIGADO)

ajustar o Nível de Mistura.

5.2.3  Configuração de Canais
Prima o botão MENU para mostrar o menu principal.

principal e depois prima o botão OK para aceder.
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5.2.3.1 País

confirmar

menu Configuração de Canais e depois prima o botão OK para aceder.
2. Após terminar os seus ajustes, prima o botão SAIR para guardar e voltar
para o menu anterior e prima novamente o botão SAIR para sair de todo o
menu.

5.2.3.2 Procura Automática

botão OK para fazer uma procura automática.

5.2.3.3 Procura Manual DTV

depois pressione o botão SAIR para voltar ao menu anterior. O menu irá
aparecer da seguinte forma:
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5.2.3.4 Edição de Canais
Com ligação DTV

botão OK para aceder; pode usar as quatro teclas de cor para as funções
Apagar/Saltar/Trocar/Bloquear. O menu será apresentado da seguinte forma:

5.2.3.5 Interface Comum

OK para aceder. Pode verificar a informação do cartão CAM/CI através deste
menu.

5.2.3.6  Configuração DTV

botão OK para aceder. O menu irá aparecer da seguinte forma:



189

5.3  Função

botão OK para aceder. O menu irá aparecer da seguinte forma:

5.3.1  Idioma do Teletexto

5.3.2  Bloqueio do Sistema

palavra-passe; não se esqueça dela.
Caso se esqueça da sua própria palavra-passe, pode utilizar a palavra-passe
mestra para recuperar o controlo da sua TV: 8899.

5.3.3  Desligar Automático

5.3.4  Menu de Gravação

5.3.5  CEC

selecionar Ligado ou Desligado.
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5.4  Configuração

5.4.1  Temporizador OSD

Prima o botão OK para aceder

Desligado/10s/20s/30s/40s/50s/60s e depois prima o botão OK para confirmar
Prima o botão SAIR para voltar ao menu anterior.

5.4.2  Temporizador

Prima o botão OK para aceder

Desligado/00:15/00:30/01:00/01:30/02:00/03:00 e depois prima o botão OK
para confirmar. Prima o botão SAIR para voltar ao menu anterior.

5.4.3  Localização

Prima o botão OK para aceder e depois prima o botão OK para alterar entre
Casa/Loja
Prima o botão SAIR para voltar ao menu anterior.

5.4.4  Configuração Rápida

Prima o botão OK para aceder e depois prima o botão OK para alterar a Loja
Nacional
Prima o botão SAIR para voltar ao menu anterior.
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5.5 FORMATO DO LEITOR MÉDIA

P/N Descodificador de
Vídeo

Máx. bitrate
(Mbps)Resolução Máx. fps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Descodificadores Vídeo Suportados

MPEG 1/2/4

MPEG1

MPEG2 MP@HL

MPEG-4 SP@HL 3.0

MPEG-4 ASP@HL 4.0

1920x1080 60 50M

Profundidade
de bits

8

Xvid XviD 1920x1080 60 50M 8

Generic Motion JPEG 1920x1080 60 25M 8

WMV Window Media Video v9 1920x1080 60 25M 8

Sorenson Sorenson H.263 1920x1080 30 25M 8

Motion 
JPEG M-JPEG 1920x1080 60 25M 8

Audio Decoder list

PN

PCM

Audio Decoder (For MM Video) 2841

Yeswav: PCM / ADPCM / A-law PCM / u-law PCM

ADPCM IMA4

AMR AMR-NB, AMR-WB/AMR-WB+

MPEG 1/2/4

MPEG1 Layer1/2

MPEG1 Layer1/2 (MPEG2

MP3 (MPEG1 Layer3)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

AAC

MPEG2 AAC (AAC-LC)

MPEG4 AAC-LC

MPEG4 HE-AAC v1/v2

raac: MPEG4 AAC-LC (RealAudio9

racp: MPEG4 HE-AAC v2 (RealAudio10)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Dolby No-HEAAC Yes
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MS11  Yes 

*Dolby 

MS12 v1 

Config-A/B No 

Config-D Yes 

Config-LC No 

*Dolby 

AC4 
 Yes 

*Dolby 

MS12 v2 
Dolby ATMOS No 

*DTS 
DTS Yes 

M6 (DTS, DTS HD, DTS LBR) Yes 

FLAC 
FLAC Yes 

FLAC (96hz) Yes 

VORBIS VORBIS Yes 

 Image Decoder  

File 

Extension 
Container Data Type 

2841 

 

*.jpg JPEG 
baseline Yes 

progressive Yes 

*.bmp BMP  Yes 

*.gif GIF  Yes 

.mpo MPO 3d Yes 

.jps JPEG 3d baseline Yes 

.pns PNG 3d Yes 

Nota: as licenças relacionadas com as especificações mencionadas acima devem ser
obtidas pelos próprios consumidores.



5.6.Resolução

Resolução

Frequência vertical Hz

Resolução

Frequência vertical Hz

Resolução

Frequência vertical Hz
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6.RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

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.

IMAGEM INCORRETA, SOM CORRETO

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

Ajuste as opções de brilho/contraste no menu PICTURE.

Experimente outro canal, este poderá ter problemas de transmissão.

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
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7.ESPECIFICAÇÕES

CI+

Brilho

Contraste

YPbPr/Áudio

Áudio do computador

Entrada HDMI

Antena

Auscultadores

Dimensões

Peso

Sem base

Com base

Tamanho doecrã

Diese technischen Daten und Funktionen können ohne Ankündigung 

geändert werden.

Conetividade
E/S

MODELO

USB 

VGA

AV

SOMDIGITAL

180Cd/m

1200:1

2

732*83*434mm

 732*200*476mm

K32DLM8HS

32�

1

1

1

1

1

1

3

1

1

200Cd/m

5000:1

2

907*85*520mm

907*208*564mm

K40DLM8FS

40�

1

1

1

1

1

1

3

1

1

Consumo  48W 75W 108W

260Cd/m

4000:1

2

1126*62*652mm

1126*273*703mm

Peso bruto 5.52kg 8.6kg 11.19kg

Peso líquido 4.02kg 6.1kg 13.74kg

K50DLM8FS

50�

1

1

1

1

1

1

3

1

1

Alimentação AC100-240V-50/60HZ AC100-240V-50/60HZ AC100-240V-50/60HZ

22 2

RJ45

WIFI 802.11 b/g/n

VESA 200x100mm 200x200mm 200x200mm

1 1 1

PARAFUSOS M6X10 M6X10 M6X20

676mm 809mm 959mmdistância entre
dois pés

Ecrã LED
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PARÂMETROS DE TESTE

MODELO K32DLM7H K40DLM7F K50DLM8F

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 0.71%

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)

instrumentação,
instalação e
circuitos usados
para os testes
elétricos

MODO LIGADO

Consumo de energia em watts <28W <57W<42W

Sinal usado IEC 62087-2:2015 video_content_BD_50 , a duração do sinal de
vídeo é de 10 minutos.

Passos seguidos para um 
consumo estável aqueça 10 minutos, com volume para 25 e luz de fundo para 75

em televisões com um menu 
forçado,a relação da luminância 
máxima no modo casa com a 
luminância máxima no modo
ligado mais brilhante 
proporcionado pela televisão, 
expressa em percentagem

70:100 67:10068:100

MODO DESLIGADO

Consumo elétrico com a televisão 
totalmente desligada <0.3W

Consumo elétrico com a televisão em 
modo de suspensão (piloto aceso) <0.5W

Sequência de eventos a ocorrerem 
para que a TV mude 
automaticamente de modo

Após 4 horas no modo ligado após a última interação do utilizador
e/ ou mudança de canal, a televisão irá mudar automaticamente
do modo ligado para o modo de suspensão.

DESLIGAR AUTOMÁTICO
Após 4 horas no modo ligado após a última interação do utilizador
e/ ou mudança de canal, a televisão irá mudar automaticamente
do modo ligado para o modo de suspensão.

SUBSTÂNCIAS NOCIVAS Pb<1000 mg/kg; Hg<1000 mg/kg

UUT(Under Test)

-

V

A

AC power meter

(YOKOGAWA WT210)

Fig.1 Test circuit

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

2017-06-11 2018-06-10

Luminance Meter 
KONICA 
MINOLTA   

LS-100

Temperature 
Humidity Recorder  

KTJ TA218 2017-06-15

Stop Watch TIANFU

Power Meter YOKOGAWA WT310 EST015-
008Y

AC Power Source HXL HXL-1105
EST229-
001

EST028-
002

2017-06-16

2017-06-15

2017-06-15

2018-06-15

2018-06-14

2018-06-14

2018-06-14

PC396
EST020-
001

EST019-
001


