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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
ATENÇÃO
RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO
NÃO ABRIR
ATENÇÃO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR

Este símbolo do raio com flecha dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença
de "tensão perigosa" não isolada dentro do compartimento do produto, que pode ser de magnitude suficiente para
constituir um risco de choque elétrico.
AVISO
1. Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa (ou traseira) uma vez que não existem peças
reparáveis pelo utilizador no interior. Submeta qualquer manutenção a pessoal qualificado.
2.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de
importantes instruções de operação e manutenção na literatura que acompanha o aparelho.

3.

Não instale este equipamento num espaço confinado como uma estante ou unidade semelhante, e mantenha
boas condições de ventilação em espaço aberto. A ventilação não deve ser obstruída cobrindo as aberturas de
ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.

4.

Por favor, consulte as informações no compartimento exterior inferior para informações elétricas e de segurança
antes de instalar ou operar o aparelho.

5.

O par tomada geral/acoplador é utilizado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve
estar sempre acessível.

6.

Para reduzir o risco de ocorrência de incêndio ou de choques elétricos, não exponha este aparelho à chuva
ou à humidade. O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos e objetos cheios de líquidos, tais como
vasos, não devem ser colocados no aparelho.

7.

A bateria (bateria ou baterias ou conjunto de baterias) não deve ser exposta a calor excessivo, como luz do sol,
fogo ou algo assim.

8.

Nunca coloque o televisor num local instável. O televisor pode cair e provocar lesões pessoais graves ou morte.
É possível evitar inúmeras lesões, particularmente em crianças, tomando as seguintes medidas de precaução
simples:
- Utilize armários ou suportes recomendados pelo fabricante do aparelho de TV.
- Utilize apenas móveis que consigam suportar o peso do televisor com segurança.
- Não coloque o televisor em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o móvel e o televisor
num suporte adequado.
- Não coloque o televisor sobre tecidos ou outros materiais que possam estar situados entre o televisor e o
móvel de suporte.
- Avise as crianças sobre o perigo de subir a um móvel para chegar ao televisor ou aos respetivos comandos.
Se mantiver e deslocar um televisor já existente, aplique estas mesmas precauções.

9.

Nenhuma fonte de chamas nuas, tais como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho.

10. Mantenha uma distância mínima de 5 cm ao redor de todas as extremidades do ecrã para ventilação suficiente.

Notas para a eliminação da bateria
As baterias usadas com este produto contêm produtos químicos que são prejudiciais ao meio ambiente. Para
preservar o nosso meio ambiente, elimine as baterias usadas de acordo com as leis ou regulamentos locais. Não
elimine as baterias com o lixo doméstico normal. Para mais informações, contacte a autoridade local ou o seu
revendedor onde adquiriu o produto. Todas as marcas comerciais são propriedade dos respetivos donos e todos os
direitos são reconhecidos.

Este equipamento é de Classe II ou aparelho elétrico com isolamento duplo. Foi concebido para não
necessitar de uma ligação à terra de segurança.

Para evitar incêndios, mantenha sempre velas e outras chamas vivas afastadas do produto.

Eliminação correta deste produto. Este símbolo indica que este produto não deverá ser eliminado
juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio
ambiente ou à saúde humana por motivo de uma eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de
forma a promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado,
por favor, use os sistemas de recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Podem
levar este produto para uma reciclagem ambientalmente segura.
.
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Introdução

Capítulo 1
Precauções

Ambiente de utilização

Leia todas as instruções antes de operar o aparelho.

•

Não coloque o aparelho num carrinho, suporte ou
mesa instável.

•

Coloque o aparelho num local que permita uma
boa ventilação.

Guarde estas instruções para referência futura.

Produto
•

Não obstrua nem cubra as aberturas da ventilação
na parte de trás.

•

Não utilize o aparelho perto de zonas húmidas e
frias. Proteger o aparelho de sobreaquecimento.

•

Não enfie qualquer tipo de objeto dentro desta
unidade através das ranhuras no gabinete, pois
pode tocar em peças condutoras de corrente ou
provocar curto-circuito nas peças, resultando em
fogo, choque elétrico ou danos à unidade.

•

Mantenha-o afastado da luz directa do sol.

•

O aparelho não deve ser exposto a gotas ou
salpicos, e objectos que contenham líquidos, como
jarras, não devem ser colocados sobre o aparelho.

Não tente abrir o gabinete pois pode causar
danos. Não existem peças no interior às quais
possa efetuar a manutenção. Submeta qualquer
manutenção a pessoal qualificado.

•

Não use o aparelho próximode locais com pó.

•

•

Não toque na superfície do ecrã com os dedos pois
poderá riscar ou danificar o ecrã do televisor.

•

Não coloque pressão forte sobre o ecrã do
televisor pois poderá danificá-lo severamente.

Limpeza

Alimentação e ligação
•

Desligue a alimentação do aparelho sob as
seguintes condições:

•

Retire o pó do aparelho ao limpar o ecrã e o
gabinete com um pano limpo e suave ou algum tipo
de líquido de limpeza.

•

Não exerça força excessiva ao ecrã durante a
limpeza.

•

Não utilize água ou outro líquido químico para
limpar o ecrã pois poderá danificar a superfície do
ecrã do televisor.

Pendurar o televisor na parede

- Se o aparelho não for utilizado durante um
período prolongado.

Aviso: Esta operação requer duas pessoas.

- Se o fio de alimentação ou a ficha elétrica/
tomada estiver danificada.

Para garantir uma instalação segura, deve ter em
atenção as seguintes instruções de segurança:

- Siga as instruções para instalar e ajustar o
produto. Ajuste os controlos que se encontram
nestas instruções de funcionamento pois o
ajuste incorreto de outros controlos poderá
resultar em avarias. Se tal acontecer, desligue
o aparelho da tomada e submeta-o a pessoal
qualificado para manutenção.

•

Verificar se a parede tem capacidade para suportar
o peso do televisor e o suporte de montagem na
parede.

•

Seguir as instruções de montagem fornecidas com
o conjunto de montagem na parede.

•

O televisor deve ser instalado numa parede vertical.

•

Utilizar apenas parafusos adequados para o
material da parede.

•

Certificar que os cabos do televisor estão
colocados de modo que não haja o perigo de
tropeçar neles.

- Se o aparelho for sujeito a impacto ou caiu
ficando com o armário danificado.

Cabo de alimentação e Cabo de sinal
•

Não permita que nada esteja em cima ou passe por
cima do cabo de alimentação ou do cabo de sinal.

•

Proteja o cabo de alimentação e o cabo de sinal
para não serem pisados.

•

Não sobrecarregue o cabo de alimentação ou a
tomada elétrica.

•

Não exponha o cabo de alimentação e o cabo de
sinal a humidade.

Todas as outras instruções de segurança relativas aos
nossos televisores também se aplicam aqui.

Nota:

As Ilustrações contidas nesta publicação são fornecidas
apenas para referência.
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Introdução
Botões no televisor
Nota: O local e os nomes dos botões de função e o botão de ligar o televisor podem variar de acordo com o modelo
de TV. E alguns botões podem não estar disponíveis para alguns modelos.
Tipo 1:
1. Botão PROGRAMA/CANAL ACIMA/ABAIXO
Pesquisa acima/abaixo pela lista de canais. No menu de sistema, atuam como teclas de direção acima/abaixo
no controlo remoto e ajustam os controlos do menu.
2.

Botão de VOLUME ACIMA/ABAIXO
Aumenta/diminui o volume. No menu de sistema, atuam como teclas de direção direita/esquerda no controlo
remoto e ajustam os controlos do menu. (Nota: Em alguns menus, o botão para diminuir o VOLUME também
funciona como o botão OK no controlo remoto).

3.

Botão MENU
Abre o menu principal ou prima para retornar ao menu anterior.

4.

Botão FONTE
Prima para selecionar a fonte do sinal.

5.

Botão LIGAR ( )
Liga o televisor ligado ou em espera. (Nota: em alguns modelos, o botão

liga ou desliga o televisor.)

Tipo 2:
1.

/ Botão de MENU
Liga o televisor ligado ou em espera. O televisor está ligado, prima, abre o menu principal ou prima para
retornar para o menu anterior. Antes de entrar no menu, prima e mantenha premido durante três segundos para
exibir a Selecção de Fonte. Toque longo, o televisor será desligado.
Nota: Em alguns modelos, quando a alimentação está ligada, prima e mantenha premido o Controlador de
TV durante mais de 2 segundos libertando de seguida, o menu NAV será apresentado no ecrã; Quando o
menu NAV estiver visível, pode destacar os atalhos ao mover o Controlador de direção acima/abaixo, e prima
o Controlador para entrar, em seguida, operar de acordo com a exibição no ecrã. Os atalhos incluem Fonte,
Menu, Ecrã Inicial, Retroceder e Espera. E os atalhos podem variar dependendo dos modelos.
Para sair do menu NAV, prima o Controlador para acima/abaixo até que
o controlador novamente para confirmar.

seja destacado e, em seguida, prima

2.

Botão de VOLUME ACIMA/ABAIXO
Aumenta/diminui o volume. No menu de sistema, atuam como teclas de direção direita/esquerda no controlo
remoto e ajustam os controlos do menu. (Nota: Em alguns menus, o VOLUME ACIMA também funciona como o
botão OK no controlo remoto).

3.

Botão PROGRAMA/CANAL ACIMA/ABAIXO
Pesquisa acima/abaixo pela lista de canais. No menu de sistema, atuam como teclas de direção acima/abaixo
no controlo remoto e ajustam os controlos do menu.

Tipo 3:
1. Botão PROGRAMA/CANAL ACIMA/ABAIXO
Pesquisa acima/abaixo pela lista de canais. No menu de sistema, atuam como teclas de direção acima/abaixo
no controlo remoto e ajustam os controlos do menu.
2.

Botão de VOLUME ACIMA/ABAIXO
Aumenta/diminui o volume. No menu de sistema, atuam como teclas de direção direita/esquerda no controlo
remoto e ajustam os controlos do menu. (Nota: Em alguns menus, o botão para diminuir o VOLUME também
funciona como o botão OK no controlo remoto).

3.

Botão ECRÃ INICIAL ( )
Voltar para o menu de Ecrã Inicial ou entrar em alguma fonte a partir do menu Ecrã Inicial.

4.

Botão OK
No menu de sistema, confirma a sua seleção ou altera as configurações.

5.

Botão LIGAR ( )
Liga o televisor ligado ou em espera. (Nota: em alguns modelos, o botão
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liga ou desliga o televisor.)

Introdução
Tomadas

Nota: O local e os nomes das tomadas no televisor pode variar de acordo com
o modelo de televisor, e algumas tomadas podem não estar disponíveis para
alguns modelos.
Tomadas USB (entrada)
Estas tomadas podem ser utilizadas para ligar um dispositivo USB.
Nota: O número de tomadas USB podem variar com o modelo do televisor.
Mini tomadas AV áudio + vídeo (saída)
Estas tomadas de saída AV podem ser usadas para ligar um Videogravador
para gravar programas. Deve deixar o televisor no mesmo canal em que está
a gravar. A tomada de SAÍDA de VÍDEO fornece ligação de vídeo composto.
Tomada HDMI (entrada)
A tomada HDMI (Interface Multimédia de Alta Definição) pode ser utilizada
para ligar um PC com uma placa de vídeo compatível instalada, alguns leitores
de DVD ou descodificador de satélite de alta definição digital compatível. Esta
tomada fornece uma ligação digital não comprimida que transmite vídeo e
dados de áudio através de um cabo integrado de mini-ficha.
-- A função ARC (Canal de Retorno de Áudio) só é suportada em algumas
portas HDMI (ARC) em alguns modelos.
-- O número de entradas HDMI pode variar.
Nota: Apenas as tomadas HDMI com a identificação MHL suportam a função
MHL, MHL significa Ligação Móvel de Alta definição, e permite que ligue um
dispositivo móvel com MHL ao televisor.
Tomada CI
Esta tomada CI pode ser utilizada para colocar o cartão CI para aceitar os
programas bloqueados.
Tomada EARPHONE/HEADPHONE (saída)
Permite que ligue auticulares para ouvir o som vindo do televisor.
Nota: A pressão sonora excessiva dos auriculares pode causar perda de
audição.
Tomada VGA/PC AUDIO IN
Fornece ligação de áudio, ao utilizar VGA/PC.
DIGITAL AUDIO OUTPUT(COAXIAL)/SPDIF
Utilize um cabo digital para ligar o seu televisor a um recetor compatível de
áudio.
Tomada ANTENNA/CABLE IN (entrada)
Permite que ligue um cabo coaxial para receber o sinal da sua antena, cabo
ou caixa de cabo.
Adaptador SCART
Liga-se a um dispositivo externo, como um Videogravador , set-top box, ou um
leitor de DVD utilizando o cabo adaptador SCART incluido.
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Tomada VGA/PC (entrada)
Esta tomada pode ser utilizada para ligar um computador.
Tomada SATELLITE (entrada)
Esta tomada pode ser utilizada para ligar o recetor de satélite.
Mini tomadas AUDIO OUT
Utilize um cabo áudio para ligar o seu televisor a um recetor compatível de
áudio.
Mini tomadas AV áudio + vídeo (entrada)
As tomadas AV IN podem ser utilizadas para ligar uma série de equipamentos,
incluindo gravadores de vídeo, câmaras de filmar, descodificadores, recetores
de satélite, leitores de DVD ou consolas de jogos. A tomada VIDEO IN fornece
uma ligação de vídeo composto.
LAN/RJ45
Tomada RJ45 para a ligação ao modem externo ou equipamento de acesso à
rede.
Tomadas de Componente YPbPr (entrada)
As tomadas de componente podem reconhecer se o dispositivo a que se está
a ligar é compatível com Y Pb Pr. As tomadas de componente fornecem uma
excelente qualidade de imagem porque o vídeo está dividido em três unidades
distintas.
Tomadas de Vídeo + Áudio AV RCA (entrada)
As tomadas AV IN podem ser utilizadas para ligar uma série de equipamentos,
incluindo gravadores de vídeo, câmaras de filmar, descodificadores, recetores
de satélite, leitores de DVD ou consolas de jogos.
Nota: Componente IN e AV IN partilham as mesmas tomadas E/D de Áudio.
Tomada AC In (entrada)
Esta tomada pode ser utilizada para ligar a alimentação CA.
Tomada DC In (entrada)
Esta tomada pode ser utilizada para ligar uma fonte de alimentação CC.
SD CARD (entrada)
A tomada pode ser utilizada para ligar um cartão SD.
Tomada S-VIDIO (entrada)
Permite que ligue um cabo de S-VÍDEO a partir de outro componente.
Tomada de OPTICAL OUT
Esta tomada pode ser utilizada para ligar um recetor de áudio digital
compatível.
Tomadas de LINE OUT
Use um cabo de 3,5 mm de estéreo para cabo de áudio RCA para ligar o seu
televisor a um recetor de áudio compatível.
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Introdução
Funções do controlo remoto
A maioria das funções do televisor encontra-se nos menus que aparecem no ecrã. O controlo remoto fornecido com
o televisor pode ser utilizado para navegar nos menus e configurar todas as definições gerais.
Nota: O local e os nomes dos botões no controlo remoto pode variar de acordo com o modelo do televisor, e alguns
botões podem não estar disponíveis para alguns modelos.
Source/Input

Prima para selecionar a fonte do sinal.
(Botão Ligar/Desligar) Liga ou desliga o televisor.

0-9
•
DTV
@
3D

(botões numéricos) Introduzir números de canal.
(ponto) Entra num canal digital com um sub-canal, entra no canal principal; em seguida,
prima o ponto (•), o sub-canal, e em seguida o botão OK.
Entra no modo de TV.
Vai para a página do navegador.
Entra no modo 3D.

Widget

Reservado para futura aplicação.

SMART TV/HOME

Abre a página inicial do televisor.

YouTube

Vai para a página principal do YouTube.

NETFLIX

Vai para a página principal do NETFLIX.

APP

Acesso rápido à APP Store.

FAV

Exibe a lista de canais favoritos.

EPG/GUIDE

Activa/desactiva o Guia de Programa Eletrónico na origem DTV.

SLEEP

Configure o televisor para desligar após um determinado período de tempo.

CH List

Exibe o menu da lista de canais.

Menu

Abre o menu do sistema.

Cancel/Exit

Sai do menu do sistema.
(botões de direção acima, abaixo, esquerda e direita) Destaca os diferentes itens no menu
do sistema e ajusta os controles de menu.

ZOOM-/+

Seleciona o formato desejado de ecrã.

OK

Confirma a seleção.

List

Seleciona Lista Gravada ou Lista de Canais.

Option

Exibe o menu de função para executar determinadas operações.

Return

Retorna à operação anterior.

VOL +/-

Aumenta ou diminui o volume do televisor.

Info

Exibe as informações de estado.

MUTE

Reduz o volume do televisor para o seu nível mínimo. Prima novamente para restaurar o
volume.

PRO/CH +/Text
Subtitle

Pesquisa para cima ou para baixo a lista de canais atual.
Teletexto.
Exibe o menu de Idiomas de Legenda.

Freeze

Atalho para Freeze LIGADO/DESLIGADO.

Aspect

Seleciona o tamanho da imagem.
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LAST VIEW

Retorna ao canal anterior no modo de TV.

PICTURE/PIC/
P.Effect/P.Mode

Seleciona o modo de imagem.

SOUND/
S.Effect/S.Mode

Seleciona o modo de som.

MTS
CC
Rec
TimeShift
USB/MEDIA
HISTORY
/

Seleciona a forma em que o som é emitido através dos seus altifalantes.
Entra no menu de CC.
Grava programas de origem DTV.
Pausa o programa para ativar a função Time Shift quando está a ver.
Entra no modo USB/MEDIA.
Exibe ou oculta lista de histórico.
(Anterior) Vai para o capítulo anterior.
(Parar) Para a exibição.

/ /
/

(Reproduzir/Pausa) Inicia, pausa ou retoma a visualização.
(Próximo) Vai para o próximo capítulo.
Pesquisa para trás.
Pesquisa para a frente.

Botão vermelho

De modo correspondente, prima-o para indicar a função correta como dica.

Botão verde

De modo correspondente, prima-o para indicar a função correta como dica.

Botão amarelo

De modo correspondente, prima-o para indicar a função correta como dica.

Botão azul

De modo correspondente, prima-o para indicar a função correta como dica.

Lang

Muda o idioma de áudio.
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Funcionamento Geral

Capítulo 2
Funcionamento Geral

Ligar
Siga as instruções nesta página para saber como ligar o seu televisor e definir o
controlo remoto antes de continuar para as páginas seguintes, que descrevem como
utilizar o procedimento de configuração de canais.
1.

Insira duas pilhas no controlo remoto.
Precauções na utilização das pilhas:
- Utilize apenas as pilhas especificadas.
- Certifique-se de que utiliza a polaridade correta.
- Não misture pilhas usadas com pilhas novas.
- Não utilize pilhas recarregáveis.
- Não exponha as pilhas a calor excessivo tal como luz solar, fogo, etc., nem as
atire para chamas, não as recarregue ou tente abrir, pois poderá causar fugas
ou explosão.
- Retire as pilhas do controlo remoto se não o utilizar durante um período
prolongado.

2.

Ligue o cabo de alimentação PRIMEIRO ao televisor e DEPOIS à tomada elétrica.
(Nota: Se o cabo de alimentação estiver ligado ao televisor, ligue-o apenas à
tomada elétrica.)

•

Se o seu televisor estiver ligado a uma alimentação CA
O seu televisor apenas deve ser ligado a uma fonte CA. Não deve ser ligado a
uma fonte CC. Se a ficha estiver separada do cabo, não a ligue, seja em que
circunstância for, a uma tomada elétrica, pois existe risco de chique elétrico.

•

Se o televisor estiver ligado a uma fonte de alimentação CC
O seu televisor apenas deve ser ligado a uma fonte CC. Não deve ser ligado a
uma fonte CA. Se a ficha estiver separada do cabo, não a ligue, seja em que
circunstância for, a uma tomada elétrica, pois existe risco de chique elétrico.

3.

Ligue uma antena exterior à tomada ANTENNA IN na parte de trás do televisor.

4.

Quando ligado, o televisor irá ligar diretamente ou ficar em modo de suspensão.
Nota: Em alguns modelos, ligue o televisor premindo o botão de alimentação.
Se o indicador de alimentação ligar, o televisor está em modo de suspensão.
Prima o botão no controlo remoto ou no televisor para ligar o televisor.

Desligar
•

Para colocar o televisor em modo de espera, prima o botão no controlo remoto
ou no televisor, este permanece ligado, mas com baixo consumo de energia.

•

Para desligar o televisor, desligue a ficha de alimentação da tomada elétrica.
Nota: Em alguns modelos, prima o botão power para desligar o aparelho de TV.
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Ligação à Rede
Para aceder à internet, deverá subscrever uma ligação de internet de alta velocidade junto do seu fornecedor de
serviços de internet.
O seu televisor pode ser ligado à sua rede doméstica de duas formas:
•
Com fios, utilizando o conector RJ45 (LAN) no painel traseiro.
•
Sem fios, utilizando o sinal sem fios interno ou o adaptador sem fios USB externo e a rede doméstica sem fios.
Nota: Esta função não está disponível em alguns modelos. As instruções abaixo são apenas as formas mais
comuns de ligar o seu televisor à rede com fios ou sem fios. O método de ligação pode diferir, dependendo da
configuração real da sua rede. Em caso de dúvidas em relação à sua rede doméstica, consulte o seu fornecedor de
acesso à Internet.

Ligar a uma rede com fios
Router

Para ligar a uma rede com fios:
1.

Certifique-se de que tem:

•
•
•
•

Um cabo de Ethernet comprido o suficiente para
chegar ao seu televisor
Um router ou um modem com uma porta disponível
Uma ligação à Internet de alta velocidade
Uma porta Ethernet (LAN) na parte de trás do seu
televisor

ou

Modem

Internet

Porta Ethernet
no painel
traseiro
Televisor

2.

Ligue o cabo de Ethernet ao router e à porta Ethernet na parte de trás do televisor.

3.

Use as Configurações de Rede para configurar o televisor.

Ligar a uma rede sem fios
Modem

Para ligar a uma rede sem fios
1.

Certifique-se de que tem:

•
•
•

Um router a transmitir um sinal sem fios de alta
velocidade
Uma ligação à Internet de alta velocidade
Um adaptador USB sem fios (não precisa de
uma ligação sem fios integrada).

2.

O televisor com Módulo Wi-Fi.

3.

Utilize o menu Rede para configurar o televisor.

Adaptador USB
Sem Fios
Porta USB
no painel
traseiro

Router sem fios

Nota: Alguns modelos podem ter um módulo interno
sem fios e, portanto, o adaptador USB sem fios é
desnecessário. Alguns adaptadores sem fios externos não podem ser compatíveis com o televisor.
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Televisor

Funcionamento Geral
Menu de Funções

Função USB

As instruções a seguir irão apresentar de forma
simples o menu principal do televisor. Estas funções
são as funções básicas para o televisor, por favor, note
que algumas funções podem não estar disponíveis
em certas fonte de entrada. E para alguns modelos,
algumas opções não estão disponíveis.

Ligue um dispositivo USB a uma entrada USB e
visualize o menu principal.
Pode reproduzir filmes, fotos, música ou texto no
televisor.
Nota: Algumas opções podem não estar disponíveis
em alguns modelos. No estado de USB, se não existir
qualquer dispositivo USB ligado, o interface USB será
exibido.

Nota: Os nomes das funções do televisor pode variar
de acordo com o modelo de televisor, e nem todas as
funções estão disponíveis em todos os modelos.
CANAL
O menu de CANAL permite que selecione todas as
configurações necessárias para ser capaz de procurar
e guardar todos os canais que pode receber. Pode
igualmente editar os canais.
Nota: Esta função está disponível somente no modo TV.

Características do produto

IMAGEM
Os menus para ajustar a imagem são utilizados para
obter a melhor definição de imagem de acordo com
sua preferência, o tipo de programa que está a ver e a
iluminação ambiente.

•

Alta definição de imagem

•

Ultra fino

•

Suporte a filme por USB

•

Poupança de energia

•

Alta taxa de contraste

•

Alta resolução

•

Função e Interface Fácil para o Utlizador

•

Proteção para os olhos
Funções Avançadas

SOM
O menu de SOM permite que ajuste cada opção para
seu prazer de escuta.
HORA/TEMPORIZADOR
O menu HORA/TEMPORIZADOR permite-lhe definir a
hora de espera, hora de ligar, hora de desligar, etc..
BLOQUEIO
O menu de BLOQUEIO permite que efetivamente
bloqueie o desejado, sem a senha correta para ver TV.
INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO/OPÇÃO
O menu de INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO/OPÇÃO
permite-lhe definir o idioma do menu OSD, o idioma de
Áudio, etc..
ECRÃ/PC
O menu de ECRÃ/PC permite-lhe ajustar a posição da
imagem, relógio de fase, etc..
Nota: Disponível apenas em modo VGA/PC.
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Funções Avançadas

Capítulo 3
Atenção e Perguntas Frequentes
Atenção:
Alguns dispositivos de armazenamento móvel nãopadrão podem não ser reconhecidos. Por favor utilize
um dispositivo padrão.
Nota: Para a codificação de ficheiros, existem muitos
tipos não padrão de codificação, logo, este sistema não
pode garantir suportar os formato de ficheiro utilizando
qualquer método de codificação.

Perguntas Frequentes:
1.

Sob as seguintes condições, este sistema não
consegue descodificar o ficheiro e o ficheiro não
pode ser reproduzido normalmente:
- Os parâmetros de ficheiro, tais como o pixel de
imagem, taxa de código do ficheiro de áudio e
vídeo, taxa de amostragem do ficheiro de áudio,
excedem o limite do sistema;
- O formato do ficheiro não é correspondido ou o
ficheiro está danificado.

2.

Hot plug: Não desligue quando o sistema está a ler
ou a transmitir dados, evite danificar o sistema ou
o dispositivo.

3.

Preste atenção à fonte de alimentação do
dispositivo quando estiver a utilizar um disco
rígido móvel ou uma câmara digital. Se a fonte de
alimentação não for suficiente ou estável, poderá
ter problemas durante o funcionamento ou poderá
não funcionar de todo. Neste caso, por favor,
reinicie o dispositivo ou desligue o dispositivo e
ligue-o novamente e certifique-se de que sua fonte
de alimentação é normal.

4.

O sistema suporta dispositivos padrão USB1.1
e USB2.0, tais como U-discos, leitores de MP3,
discos rígidos móveis padrão, etc..

5.

Para a obtenção de melhor qualidade de áudio e
vídeo, sugere-se utilizar o dispositivo externo de
acordo com padrão USB2.0.

6.

Ao reproduzir vídeo com alta taxa de compressão,
estes fenómenos, tais como imagem parada ou
longo tempo de resposta do menu, são normais.

7.

Para alguns dispositivos USB com fonte de
alimentação, tais como discos rígidos de grande
dimensão, MP4, etc, sugere-se que use ligados
para evitar a falta de energia elétrica.
Outras informações
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Outras informações

Capítulo 4
Resolução de problemas

Ignição
Aparecem áreas a preto ou listas horizontais, ou
então a imagem está trémula ou tem desvios. Isto é
normalmente causado por interferências causadas pelo
sistema de ignição de um carro, lâmpadas de néon,
brocas elétricas ou outros aparelhos elétricos.

A maioria dos problemas que encontra no seu televisor
podem ser corrigidos ao consultar a seguinte lista de
resolução de problemas.
Sem imagem e sem som
1. Verifique se o fusível ou o disjuntor estão a
funcionar.
2. Ligue outro dispositivo elétrico à mesma tomada
para verificar se esta está a funcionar ou se está
ligada.
3. A ficha elétrica está a fazer mau contacto com a
tomada.
4. Verifique a fonte do sinal.

Fantasma
Os fantasmas são causados devido ao sinal da
televisão seguir dois caminhos. Um é o caminho direto
e o outro é refletido a partir de edifícios altos, colinas ou
outros objetos. Alterar a direção ou posição da antena
poderá melhorar a receção.
Interferência da frequência de rádio
Esta interferência produz ondulações ou faixas diagonais,
e em alguns casos, perda de contraste na imagem.
Verifique e remova a fonte de interferência da rádio.

Sem cor
1. Altere o sistema de cores.
2. Ajuste a saturação.
3. Tente outro canal. Poderá estar a assistir a um
programa a preto-e-branco.

Se o televisor tiver caido
1. Prima o botão de Alimentação para desligar o
televisor e, em seguida, prima novamente o botão
de Alimentação para reiniciar o televisor.
2. Desligue o cabo de alimentação e, em seguida, prima
o botão de Alimentação para reiniciar o televisor.
Nota: Se com estes 2 métodos não puder ser resolvido,
contacte o serviço pós-venda para resolver.

O controlo remoto não funciona.
1. Mude as pilhas.
2. As pilhas não estão colocadas corretamente.
3. A alimentação principal não está ligada.
Sem imagem mas som normal
1. Ajuste o brilho e o contraste.
2. Poderá ter acontecido uma falha de transmissão.

Instalação da base

Imagem normal mas sem som
1. Prima o botão Vol+ para aumentar o volume.
2. O volume está sem som, prima o botão MUTE para
repor o som.
3. Altere o sistema de som.
4. Poderá ter acontecido uma falha de transmissão.

Fixar a base de suporte duplo na unidade através de
parafusos. A instalação está completa.
Nota: As ilustrações abaixo servem apenas como
referência e poderão ser diferentes do produto original.

Ondas desordenadas na imagem
Isto geralmente é causado por interferências locais, tais
como carros, lâmpadas diurnas e secadores de cabelo.
Ajuste a antena para minimizar a interferência.
Ecrã em branco no modo VGA
É possível que o televisor possa não reconhecer a
resolução definida pelo PC. Sugere-se mudar para
a melhor resolução ou outras resoluções padrão do
sistema Windows.
Pontinhos brancos e interferência
Se a antena estiver colocada numa área marginal ao
alcance do sinal de televisão onde este é mais fraco,
a imagem poderá ficar cheia de pontinhos. Quando
o sinal é extremamente fraco, poderá ser necessário
instalar uma antena especial para melhorar a receção.
1. Ajuste a posição e a orientação da antena interior/
exterior.
2. Verifique a ligação da antena.
3. Sintonize melhor o canal.
4. Tente outro canal. Poderá ter acontecido uma falha
de transmissão.
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