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Manual do Utilizador 
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Leia este manual atentamente para obter informac;:6es sobre a utilizac;:ao adequada antes de 

proceder a instalac;:ao e utilizac;:ao do equipamento. Recomendamos que guarde este manual 

adequadamente para consulta futura. As imagens neste manual destinam-se apenas a referencia. 
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Advertencia e Aviso de Seguran�a 

Obrigado por ter escolhido a TV LEO inteligente 
multifuncional e de elevado desempenho produzida pela 
nossa empresa. Este fantástico equipamento irá 
proporcionar-lhe um melhor prazer de audiovisual. O 
design deste produto teve em considerar;;ao fatores que 
afetam a seguranr;;a pessoal e o produto propriamente dito 
foi sujeito a testes rigorosos antes da entrega. No entanto, 
a utilizar;;ao incorreta pode resultar em choque elétrico e 
incendio. Para garantir a seguranr;;a, prolongar a 
durabilidade deste produto e para assegurar o melhor 
desempenho na reprodur;;ao total, deve ler 
cuidadosamente o manual e as etiquetas de classificar;;ao 
antes de o usar e cumprir com as seguintes instrur;:6es de 
seguranr;;a. Guardar o manual do utilizador para consulta 
futura. 

& Advertencia Pode resultar em vítimas 

Indica os comportamentos que devem ser 
proibidos 

Aten�ao 
Pode resultar em les6es pessoais 
ou perdas materiais 

Indica as operar;:6es que devem ser realizadas 

Nas seguintes condi�oes 

• lnterrupr;;ao de energía ou tensao instável.
• Som ou cheiro anormais emitidos pelo aparelho.
• Cabo de alimentar;;ao CA danificado.
• O aparelho de TV está danificado devido a queda,

pancada ou impacto.
• Entraram para o interior da TV líquidos ou objetos

estranhos.

Desliggue de imediato o aparelho de 

TV, desligue o cabo de alimenta�ao 

da tomada de alimenta�ao e 

contacte o pessoal de manuten�ao 

autorizado. 

• Se houver derramamento de gás de carvao ou de

outros gases inflamáveis, nao desligue o cabo de

alimenta�ao da TV ou outros aparelhos elétricos;

em vez disso, feche imediatamente a válvula do

gás e abra as portas e as janelas.

�----,& Advertencia

Utilize apenas urna fonte de alimenta�ao de 

100-240 V CA, 50/60 Hz. 
• Os cabos podem apenas ser desligados ou

puxados depois de a fonte de alimenta�ao
estar desligada.

• Nao coloque o aparelho de TV numa
posi�ao instável, pois tal poderá provocar a
queda e danos na mesma ou até incendio.

• Nao coloque o aparelho de TV em
ambientes:
1. Com luz solar direta, humidade,

sobreaquecimento, subrefrigera�ao ou
poeira intensa;

2. Com substancias inflamáveis ou
explosivas;

3. Com gás inflamável ou corrosivo;
4. Na casa de banho, cozinha, etc.

• Nao utilizeuma tomada de alimenta�ao
inadequada ou danificada e assegue que a
ficha e a tomada estao corretamente
ligadas.

• Mantenha a tomada e a ficha de alimenta�ao
isentas de pó e de pe�as metálicas.

• Nao danifique o cabo de alimenta�ao:
1. É proibido reparar o cabo de

alimenta�ao;
2. Nao colouqeobjetos pesados sobre o

cabo de alimenta�ao;
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.&, Advertencia

3. Manternhao cabo de alimentac;,ao

afastado de fontes de calor;

4. Nao arraste o cabo de alimentac;,ao

quando desligar o mesmo.

• Nao ligue demasiados aparelhos a urna só

extensao, pois poderá provocar um

incendio devido ao elevado consumo de

energia.

• Nao deixe chamas vivas (por ex. vela acesa)

junto do aparelho de TV, pois poderá

provocar um choque elétrico ou incendio.

• Nao coloque recipientes cheios com água

em cima do aparelho de TV, de modo aevitar

choque elétrico ou incendio provocado por

pingos ou salpicos de água.

• Nao introduzaquaisquerobjetos afiados,

metal ou líquido dentro do conetor de sinal

ou das aberturas de ventilac;,ao, de modo

aevitar um curto-circuito e danos no

produto, bem como choque elétrico.

• As ranhuras na caixa de protec;,ao exterior

destinam-se a libertar calor, de modo a

garantir que todos os componentes

internos nao atinjam urna temperatura

extremamente elevada e de modo a que

possam funcionar normalmente durante um

longo período de tempo. Nao tape os

orificios aquando da instalac;,ao.

Nao toque na ficha com as maos molhadas, 

pois tal poderá originar um curto-circuito. 

Nao ligue o aparelho de TV durante urna 

trovoada; deve, pelo contrário, desligar a 

ficha de alimentac;,ao e o conetor da antena 

para evitar que o aparelha sejaatingido por 

um raio. 

Nao desmonte o aparelho de TV 

pessoalmente, pois poderáprovocar um 

choque elétrico ou um incendio. Deve 

contactar pessoal qualificado para a 

manutenc;,ao. 

.&, Aten�ao

• Nao deixe que as crianc;,as subam para cima do

aparelho de TV.
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.&, Aten�ao

• Mantenha os acessórios pequenos longe do

alcance das crianc;,as para evitar que estas

ingiram os mesmos.

• Se o aparelho de TV nao for utilizado durante um

longo período de tempo, deverá desligá-lo, bem

como o respetivo cabo de alimentac;,ao.

• Antes de limpar o aparelho de TV, desligue o

cabo de alimentac;,ao e limpe com um pano

macio; nao use reagentes químicos e evite que

entrem substancias externas para o interior do

aparelho. A limpeza incorreta (tal como líquido

de limpeza, água, etc.) poderá provocar danos

no aspeto do aparelho, apagar informac;,ao

escrita dos produtos, fluxo continuo para

dentro do aparelho e danificar os componentes,

bem como fazer com que o aparelho fique sem

imagem.

• Para ajustar a posic;,ao ou o angulo do aparelho

de TV, deve desligar todos os fios e mover o

aparelho lentamente para evitar a queda do

mesmo.

• Nao estregue com objetos duros, depancadas e

curvar ou comprimir o ecra.

• Nao utilize o aparelho imediatamente depois de

o transferir para locais com temperatura

elevada de outros locais com temperatura

baixa, pois talpoderá provocar condensac;,ao e

falhas no interior do aparelho.

• Se o ecra for partido e o líquido salpicar para a

pele, deve lavar imediatamente com água limpa

durante 15 minutos e consultar um médico.

• Para transportar o aparelho de TV com as maos,

deve segurar nos cantos e apoiar a base; nao

aplique qualquer forc;,a no painel.

• Ao exibir a mesma imagem durante um longo

período de tempo ou urna imagem ativa com

legendas fixas, os ícones deixarao urna

"imagem persistente" no ecra que nao

desaparecerá depois de ter desligado durante

um longo período de tempo. Este fenómeno

indesejável nao está coberto pela garantia.

• Ver TV de forma saudável:

1. Veja com a iluminac;,ao adequada; pouca luz

ou muito tempo a ver pode afetar os seus

olhos.

2. Ajuste o volume adequado para evitar afetar

a sua audic;,ao.



.&, Aten�ao

• Desligue o cabo de alimenta�ao do dispositivo

para cortar o fornecimento de energia.

• Se a ficha elétrica ou o acoplador do aparelho

forem utilizados como dispositivo de corte,

deve assegurar funcionamento fácil.

• A ficha elétrica deve ser ligada com fiabilidade.

Fichas elétricas sollas podem causar faísca e

incendio.

• Todas as especifica�oes técnicas no manual do

utilizador e na embalagem estao sujeitas a

altera�oes sem aviso prévio. Se houver urna

pequena diferen�a entre o manual do utilizador

e o funcionamento real, o último deve

prevalecer.

• Este aparelho destina-se apenas a urna

utiliza�ao doméstica.

• As ilustra�oes sao imagens para referencia, o

seu dispositivo poderá ser diferente.

Hi:Jffll
™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia 

Interface (Interface Multimédia de Alta-Definic;:ao HDMI}, e 

o logótipo HDMI sao marcas comerciais ou marcas

registadas da HDMI Licensing Administrator, lnc. nos

Estados Unidos da América e outros países.
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Montagem e liga�ao 

Lista de embalagem 

1. O aparelho de TV.

2. Manual do Utilizador.

3. Controlo Remoto.

4. Cabo de alimentac;:ao (ou fixado ao aparelho de TV).

Montagemd o aparelho de TV 

Dicas sobre a instalac;ao 

• O aparelho de TV deve ser montado perta da tomada

de alimentac;:ao CA para ligar e desligar facilmente.

• Para sua seguranc;:a, deve selecionar um suporte de 

parede ou urna base adequados.

• Para evitar ferimentos, é necessário colocar a TV

sobre plano estável ou fixar em parede firme.

• Recorra a pessoal qualificado para a montagem do

aparelho de TV na parede. A montagem incorreta

pode resultar num aparelho de TV instável.

• Nao coloque o aparelho de TV em qualquer lugar

suscetível a vibrac;:oes mecanicas.

• Nao coloque o aparelho de TV em qualquer lugar em

que possam entrar insetos.

• Nao monte o aparelho de TV contra o ar condicionado,

porque o painel interno do ecra pode condensar a

humidade e provocar avarias.

• Nao coloque o aparelho de TV em nenhumlugar com

forte campo magnético, porque pode sofrer

interferencias e ficar danificado por ondas

eletromagnéticas.

10 cm 

Montar sobre a base 

30 cm 

10 cm 

Obstruir a circula<,ao de ar 

Parede 

7 cm 



Montagem na parede ------

30 cm Obstruir a circulac;,ao de ar 

10cm 10 cm 

Parede 

Ventila�ao 

• Deve manter, pelo menos, este espac;o em torno da TV,

como mostrado na figura.

• Nao obstrua as aberturas de ar ou insira qualquer

objeto dentro do compartimento.

• Nao coloque o dispositivo num espac;o limitado, por

ex., estante de livros ou armário embutido, a menos

que o aparelho de TV esteja adequadamente

ventilado.

&_ Advertencia

Nunca coloque o aparelho de televisao num local 

instável. O aparelho de televisao pode cair e provocar 

lesóes pessoais graves ou morte. Podem ser evitadas 

muitas lesóes, particularmente, a crianc;as, tomando 

precauc;óes simples, tais como: 
• Utilize armários ou suportes recomendados pelo

fabricante do aparelho de televisao.
• Utilizeapenas móveis que consigam suportar o

peso do aparelho de televisao em seguranc;a.
• Assegue que o aparelho de televisao nao

fiquesaliente junto a extremidade do móvel de

suporte.
• Nao coloqueo aparelho de televisao em móveis

altos (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar

o móvel e o aparelho de televisao a um suporte

adequado.
• Nao coloqueo aparelho de televisao sobre tecidos

ou outros materiais que possam estar situados

entre o aparelho de televisao e o móvel de suporte.
• Ensine as crianc;as sobre o perigo de subir a um

móvel para chegar ao aparelho de televisao ou aos

respetivos comandos.

Se o seu aparelho de televisao existente estiver a ser 

mantido e mudado de local, devem ser aplicadas as 

mesmas considerac;óes acima. 
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Liga�ao de equipamentos periféricos 

Observa�ao: 

1. As interfaces USB suportam a ligac;ao a equipamentos

periféricos, incluindo dispositivos de armazenamento

em massa USB.

2. Quando precisar de ligar o dispositivo que suporta a

func;ao ARC, selecione a interface HDMl-2.

3. Quando precisar de ligar o dispositivo que suporta a

func;ao MHL, selecione a interface HDMl-1

4. O conetor HDMI pode realizar a func;ao de conetor DVI

com comutador H DMI/DVI externo.

5. A interface TV2 (DVB-S) é opcional, verifique o

dispositivo.

6. O equipamento periférico e os cabos descritos neste

manual devem ser adquiridos separadamente.
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Ao ligar urna antena exterior a porta de sinal do 

aparelho de TV, deve desligar primeiro o interruptor 

principal de alimentac;ao do aparelho de TV. Nao 

aproxime a antena exterior da rede elétrica de alta 

tensao para evitar a ocorrencia de choques 

elétricos. A antena de rede com fio ligada a este 

aparelho de TV deve ser isolada a partir da ligac;ao a

terra, senao, poderá provocar incendio ou outros 

riscos. 
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Teclas de controlo do painel 
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Direita 

Para baixo 

Nota: a ilustrac;:ao é urna imagem para referencia, o seu 

dispositivo poderá ser diferente 

1. Indicador LEO de alimentac;:ao e janela de recec;:ao

remota.

2. Tecla de combinac;:ao do botao de apoio:

Ligar ou em espera com o apoio OK:

(1) Ao ligar o cabo de alimentac;:ao a tomada elétrica,
pode premir o apoio OK para ligar a TV.

(2) No estado ligado, prima o apoio OK para exibir o

menu de func;:ao, em seguida mova o apoio Para

a esquerda/Para a direita para selecionar Power

(Alimentac;:ao) e prima o apoio OK para mudar

para o modo de espera.

Depois de ligar a TV, premir o apoio OK: 

(1) Ao utilizar o menu nao OSO, prima o apoio OK

para exibir o menu de func;:ao, que incluí quatro

tipos: Menu, Fonte, Alimentac;:ao, Sair.

(2) Durante a utilizac;:ao do menu, prima o apoio OK

para confirmar a operac;:ao, a func;:ao é a mesma
ao premir a tecla [OK] no controlo remoto.

Mova o apoio Esquerda/Direita: 

(1) No funcionamento do menu nao OSO, movao
apoio Esquerda/Direita para aumentar/diminuir o

volume, a func;:ao é a mesma com a tecla
[VOL-]/[VOL+] no controlo remoto.



(2) No funcionamento do menu OSO, mova o apoio

Esquerda/Direita para ajustar o valor analógico do

item selecionado, a funr;:ao é a mesma premindo a

tecla [ ◄]/[►] no controlo remoto.

Mova o apoio Para cima/Para baixo: 

(1) Ao utilizar o menu nao OSO, mova o apoio Para

cima/Para baixo para selecionar o canal, a

funr;:ao é a mesma ao premir a tecla [CH+]/[CH-]

no controlo remoto.

(2) No funcionamento do menu OSO, mova o apoio

Para cima/Para baixo para selecionar os itens

de ajuste, a funr;:ao é a mesma com a tecla

[•J/[T] no controlo remoto.

Nota: Modelos diferentes podem ter aspetos diferentes; 

deve consultar o dispositivo real. 

Controlo remoto 

Método para instalagao das pilhas do controlo 

remoto 

Retire a tampa do compartimento das pilhas e insira duas 

pilhas AAA (Nº 7, 1,5 V); assegure que a polaridade das 

pilhas estejaem conformidade com as marcas de 

polaridade "+" e "-" no compartimento das pilhas do 

controlo remoto. 

Precaugoes para usar o controlo remoto 

• O controlo remoto deve ser apontado para o sensor
do controlo remoto durante o funcionamento. Um
objeto colocado entre o controlo remoto e o sensor
do controlo remoto pode impedir o funcionamento
normal.

• Oeve ser evitada a vibrar;:ao intensa no controlo
remoto. Além disso, nao fixe ou coloqueo controlo
remoto a luz solar direta, pois o poder calorífico pode
resultar em deformar;:ao do controlo remoto.

• A falha no controlo remoto pode ocorrer quando o
sensor do controlo remoto da unidade principal
estiver sob a luz solar direta ou luz forte; neste caso,
altere o angulo de iluminar;:ao ou deste aparelho de
TV, ou utilize o controlo remoto perto do sensor do
controlo remoto.

• As pilhas tracas irao influenciar a distancia do
controlo remoto, pelo que devemdevem ser
substituídas por novas. Se o controlo remoto ficar
inativoduranteum longo período de tempo ou as
pilhas esgotarem, removaas pilhas para evitar que o
controlo remoto seja corroído pelo derrame das
pilhas, o que pode resultar em danos e avarias no
controlo remoto.

• Nao deve usar pilhas de tipos diferentes. Nao é
permitido o uso de pilhas novas e velhas juntassem
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simultaneo; as pilhas devem ser substituídas em par. 
• Nao deve atirar as pilhas para o fogo ou carregar ou

decompor as baterías; nao carregar, provocar
curto-circuito, desmontar/montar, aquecer ou queimar
pilhas usadas. Oeve eliminar as pilhas usadas de 
acordo com regulamentos relevantes em matéria de
proter;:ao ambiental.
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Teclas no controlo remoto 

Nota: a ilustrar;ao é urna imagem para referencia, o seu 

dispositivo poderá ser diferente 

Teclas Fum;ao 

Alimentac;:ao ((!)) 
Alterna entre os estados de a 
funcionar e de em espera. 

16:9 Altera o modo de exibic;:ao. 
SEM SOM (�) Liga/desliga o som. 

Teclas numéricas lntroduzem números ou 

(0-9) selecionam canal. 

List@I •) Visualiza lista de programa. 

e;!> Volta ao último canal visualizado. 

SOURCE 
Seleciona a fonte do sinal. 

(Apenas no modo TV) 

MENU Exibe o menu OSD. 

Teclas do cursor 
Seleciona itens ou ajusta valores. 

(.&., T, ◄, ►) 

OK Confirma a ac;:ao. 

VOL+/- Aumentar/reduzir o volume. 

Voltar (:)) Volta a página anterior. 
EXIT Sai da interface atual. 
CAN+/- Altera o canal do programa 

INFO 
Exibe a informac;:ao do programa de 
TV. 

SUBTITLE Seleciona idioma das legendas. 

AUDIO Seleciona idioma do áudio. 

AD Liga/desliga o áudio associado. 

TTX Abre o modo teletexto. 

REC Grava o programa. 

T-Shift Diferimento no modo DTV. 

Exibe o texto oculto no modo 
REVEAL (EPG) teletexto. (lnstruc;:oes do canal 

eletrónico.) 

Exibe a página do índice no modo 
INDEX (►11) teletexto. (Func;:ao 

Reproduzir/pausar em multimédia.) 

ZOOM(■) 
Ajusta o tamanho do teletexto. 

(Func;:ao parar em multimédia) 

Mantém as exibic;:oes na página 
HOLD (�) atual. (Último ficheiro em 

multimédia). 

LANGUAGE�) 
Altera idioma de teletexto. 

(Ficheiro seguinte em multimédia). 

Tecla vermelha 

Tecla verde 
Tecla de func;:ao especial 

Tecla amarela 

Tecla azul 
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Funcionamento básico 

Observa�ao: 

1. O funcionamento das teclas refere-se a utilizac;:ao do
controlo remoto, para funcionamento das teclas de
controlo do painel, deve consultar a explicac;:ao do
funcionamento "Teclas de Controlo do Painel".

2. O Menu de lnstruc;:oes de Funcionamento neste
manual é explicado de acordo com o modo TV. O
funcionamento noutros modos é semelhante ao do
modo TV e os utilizadores podem te-lo como
referencia.

3. Antes da plataforma de inicializac;:ao, assegue que a
fonte de alimentac;:ao está estável.

Ligar/Em espera 

Ligue o cabo de alimentac;:ao a tomada elétrica. Prima a 
tecla [c.!)] para ligar a TV. Prima a tecla [.&.]/[T]/[ ◄]/[►] 

para selecionar o idioma OSD pretendido e prima a tecla 
[OKI para confirmar. Prima a tecla [.&.1/[TI para selecionar 
DVB Type (Tipo de DVB) e prima a tecla [OK] para 
avanc;:ar para o passo seguinte. 
Na interface exibida, prima a tecla [ ◄1/[► 1 para selecionar 
o Tune Type (Tipo de sintonizac;:ao) pretendido e, em
seguida, prima a tecla [TI para selecionar o país onde se
encontra premindo a tecla [.&.]/[T]/[ ◄]/[► ]. Em seguida,
prima a tecla [OK] para confirmar (se selecionar France

(Franc;:a), terá de definir urna palavra-passe e, se escolher
vários países, terá de selecionar BW). O aparelho irá
iniciar a pesquisa automática de canais. (Se o DVB Type

(Tipo de DVB) for DVB-C, precisará de definir o Tuning

Mode (Modo de sintonizac;:ao) como Network (Rede) ou
Full (Completo). Se o definir como Network (Rede), terá
de premir a tecla [.&.]/[T] para selecionar a Frequency

(Frequencia), Modulation (Modulac;:ao), Network ID (ID
da rede) e Symbol Rate (Taxa de símbolo). Em seguida,
prima a tecla [ ◄]/[►] para ajustar os itens. Por fim,
selecione Search (Pesquisar) e prima a tecla [OKI para
iniciar a pesquisa.)
No estado ligado, prima a tecla [<.!JI para mudar para o
modo em espera.
* Dicas especiais: Este dispositivo adota tecnología

de economía de energía. Se nao houver entrada de sinal 
no estado ligado, entrará automaticamente no estado em 
espera após cinco minutos; o dispositivo entrará 
automaticamente no estado em espera no tempo de sono 
especificado; 



Sele�ao da fonte de sinal 

Pode ligar vários dispositivos ao aparelho de TV e 
visualizar imagens de elevada qualidade. Se o dispositivo 
de vídeo tiver portas HDMI, AV e outras portas de saída 
de vídeo. Pode selecionar um deles e ligar as portas de 
entrada correspondentes do aparelho de TV. Depois de 

ligado, ligue o dispositivo e prima a tecla [SOURCE], em 
seguida, o menu de fonte de sinal será exibido no ecrá. 
Prima a tecla [Á]/[T] para selecionar o sinal de entrada e 
prima a tecla [OK] para confirmar. 

Descri�ao do funcionamento do menu 

Prima a tecla [MENU] para exibir o menu principal no 
ecra: 
1. Prima a tecla [ ◄]/[►] para selecionar um menu a

partir de CHANNEL{CANAL), PICTURE (IMAGEM),
SOUND (SOM), TIME (HORA), OPTION (OP<;AO),
LOCK {BLOQUEIO) .

2. Prima a tecla [Á]/[T] para selecionar um item no
menu.

3. Prima a tecla [OK] para entrar no submenu.
4. Prima a tecla [ ◄]/[►] para ajustar o valor ou definic;ao.
5. Quando o menu principal é exibido no ecra, prima a

tecla D ]/[MENU] para sair do menu principal; prima a
tecla D ]/[MENU] para voltar ao menu anterior quando

a TV exibe o submenu.
6. Durante o funcionamento do menu, os ícones de

opc;oes inválidas mudarao para cinzento.
Nota: A palavra-passe predefinida para o sistema de 

bloqueio é 0000. 

Procura de programa 

Sintoniza os programas antes de ver TV pela primeira vez. 
Antes de procurar, assegurar que a antena foi ligada 
corretamente e selecionar Antenna Type {Tipo de antena) 
que pretender escolher. O exemplo seguinte da pesquisa 
de canais Tune Type (Tipo de sintonizac;ao) encontra-se 

em DVB-T. 

Sintonizac;ao Automática 

Prima a tecla [MENU], e selecioneChannel> Auto Tuning 

(Canal > Sintonizac;ao Automática), em seguida, prima a 
tecla [OK]. Em seguida, prima a tecla [ ◄]/[►] para 
selecionar o Tune Type (Tipo de sintonizac;ao): DTV+ATV, 

DTV, ATV. Prima a tecla [T] e, em seguida, poderá 
selecionar o país onde se encontra premindo a tecla 
[Á]/[T]/[ ◄]/[►]. O aparelho irá iniciar a sintonizac;ao 
automática após premir a tecla [OK]. (Se selecionar 

France (Franc;a), terá de introduzir a palavra-passe. 
Adicionalmente, terá de selecionar BW se escolher vários 
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países.) Se escolher DTV+ATV, O ecra exibe "Do you 

want to skip ATV tuning?" (Pretende ignorar a 
sintonizac;ao de ATV?) ao premir a tecla D] durante a 
sintonizac;ao automática de canais ATV. Prima a tecla [ ◄] 

para confirmar, e o aparelho irá iniciar a pesquisa 
automática de canais DTV, ou prima a tecla[►] para 
cancelar. Durante a sintonizac;ao automática de canais 
DTV, o ecra exibe "Do you want to skip DTV Tuning?" 
(Pretende ignorar a sintonizac;ao de DTV) ao premir a 
tecla [J ]. Prima a tecla [ ◄] para confirmar ou prima a 
tecla [►] para cancelar. 

Sintonizac;ao manu al de DTV (na fonte do sinal DTV) 
Prima a tecla [MENU], selecione CHANNEL > DTV 

Manual Tuning (CANAL > Sintonizac;ao manual de DTV), 
prima a tecla [OK] para a aceder ao menu DTV Manual 

Tuning (Sintonizac;ao manual de DTV), prima a tecla 
[ ◄]/[►] para selecionar o canal e, em seguida, prima a
tecla [OK] para confirmar. Durante a pesquisa, pode
premir a tecla [J] para interromper a pesquisa e voltar ao
menu anterior.

Sintonizac;ao manual de ATV (na fonte do sinal ATV) 
Prima a tecla [MENU], selecione CHANNEL > ATV 

Manual Tuning (CANAL > Sintonizac;ao manual de ATV), 

prima a tecla [OK] para aceder ao menu ATV Manual 

Tuning (Sintonizac;ao manual de ATV), prima a tecla 
[Á/[T] para selecionar Sound System (Sistema de som), 
Color System (Sistema de cor), Current CH (Canal atual) 
e prima a tecla [ ◄]/[►] para selecionar o que pretender. 
Selecione Search (Pesquisa) e prima a tecla [ ◄]/[►] para 
pesquisar frequencias baixas ou frequencias altas. Após a 
pesquisa, selecione Fine-Tune (Sintonizac;ao fina) e prima 
a tecla [ ◄]/[►] para sintonizar frequencias baixas ou 
frequencias altas. Durante a pesquisa manual, pode 
premir a tecla D] para interromper a pesquisa e voltar ao 
menu anterior. 

Op�ao de GRAVA<;Ao 

No modo DTV, prima a tecla [REC], o menu de opc;ao de 

GRAVA<;AO é exibido no ecra e os sistema comec;a a 
gravar de imediato. Prima a tecla [11] para interromper e 
sair da gravac;ao. Prima a tecla [MENU] e selecione 
OPTION > Recordad List (OP<;AO > Lista de gravac;oes) 

e, em seguida, selecione o ficheiro que pretende 
reproduzir e prima a tecla [OK] para o reproduzir. 



Ícone Descric;:ao 

► Reproduzir: Reproduz.

■ Parar: Para e sai.

11 Colocar em pausa: Pausa.

Retroceder rapidamente: Retrocede
.. rapidamente, prima a tecla [INDEX] para

reproduzir normalmente.

Avanc;;ar rapidamente: Avanc;:a rapidamente,
� prima a tecla [INDEX] para reproduzir

normalmente.

M 
Avanc;;ar rapidamente 30 s: Faz um salto de 30
s para a frente.

M 
Retroceder rapidamente 30 s: Faz um salto de
30 s para trás.

Nota: A funr;ao de gravar;ao só pode suportar a unidade 

de memória com o sistema de arquivos FAT32. A unidade 

de memória com outros sistemas de ficheiros precisa de 

ser formatada; antes de formatar a unidade de memória, 

far,;a umacópia de seguranr;a dos dados úteis porque o 
conteúdo da unidade de memória nao pode ser 

recuperado após a formatar;ao. 

Op�ao de diferimento 

No modo DTV, prima a tecla [T-Shift] (Diferimento), o 
menu de opc;:éíes de Diferimento é exibido no ecra e o 
programa fica no estado suspenso. Prima a tecla [INDEX] 

para retomar a reproduc;:ao do programa. Prima a tecla [■] 
para parar e sair do diferimento. Quando o utilizador sai 
do programa por um curto período, a func;:ao diferimento 
pode suspender e armazenar em cache o programa que 
está a ser reproduzido no disco U. Quando o utilizador 
retoma a reproduc;:ao, o programa pode continuar a ser 
reproduzido. 

ícone Descric;:ao 

► Reproduzir: Reproduz.

■ Parar: Para e sai.

11 Colocar em pausa: Pausa.

Retroceder rapidamente: Retrocede
.. rapidamente, prima a tecla [INDEX] para

reproduzir normalmente.

Avam;;ar rapidamente: Avanc;:a rapidamente,
� prima a tecla [INDEX] para reproduzir

normalmente.

M 
Avanc;;ar rapidamente 30 s: Faz um salto de
30 s para a frente.

M 
Retroceder rapidamente 30 s: Faz um salto
de 30 s para trás.
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Leitor multimédia 

Prima a tecla [SOURCE], em seguida, prima a tecla 
[.&.]/[T] para selecionar USB e prima a tecla [OK] para 
aceder. Selecione o tipo de ficheiro entre Movie (Filme), 
Music (Música) e Photo (Fotografía) . 

■ Reproduzir ficheiros no dispositivo de disco local:

Antes de reproduzir ficheiros no disco local, inserir o
dispositivo de armazenamento de massa USB na
interface USB.

Selecione o dispositivo de disco local no diretório de 
ficheiros e prima a tecla [OK] para entrar. Selecione 
Return (Voltar) no diretório e prima a tecla [OK] para 
voltar a pasta anterior. Selecione urna pasta de destino e 
prima a tecla [OK] para entrar na pasta. 
Em seguida, prima a tecla [.&.]/[T]/[ ◄]/[►] para 
selecionar o ficheiro alvo e prima �11] para o reproduzir. 
Prima a tecla [�] para voltar ao ambiente de trabalho 

Aten�ao 

1. Dispositivos USB nao estandardizados provavelmente
nao serao reconhecidos; nesse caso, substitua por um
dispositivo USB padrao;

2. O sistema de multimédia de fluxo tem algumas
restric;:éíes no formato dos ficheiros; a reprodu<;:ao será
anormal se estiverem fora da restri<;:ao do sistema;

3. Nao retire o dispositivo USB durante a reprodu<;:ao, ou
o sistema ou o dispositivo podem ter problemas; antes
de substituir o dispositivo USB, deve desligar a fonte
de alimentai;:ao do aparelho;

4. O sistema suporta dispositivos USB1 .1 e USB2.0
padrao, como dispositivos de armazenamento de
massa USB e discos rígidos removíveis;

5. A corrente de saída máxima da porta USB deste
dispositivo é 500 mA, e a autoprotec;:ao será ativada
se for para além deste limite; deve usar fonte de
alimentai;:ao externa se for ligado um dispositivo
externo de corrente mais elevada;

6. O sistema é complicado; quando está a ler ou a
reproduzir ficheiros, o ecra ou algumas funi;:éíes ainda
podem estar inválidas devido a compatibilidade e
estabilidade do dispositivo USB; neste caso, deve
desligar o dispositivo e reinicializar o sistema.

Premir a tecla [INFO] pode exibir ou ocultar a barra de 
ferramentas, durante a reproduc;:ao, selecione a opc;:ao de 
menu que quer, e prima a tecla [OK] para executar a 
operai;:ao; pode premir a tecla Pl para sair da reprodu<;:ao, 
ou premir as teclas �11]/[ll]/[l+II]/�] no controlo remoto 
para executar a operai;:ao de atalho. 



Resolu�ao de problemas 

■ Surgem manchas de floco de neve nas imagens de

TV e há ruído no som de acompanhamento.

1. Verifique se a ficha da antena está salta ou se o

cabo está em boas condic;éies.

2. Verifique o tipo de antena (VHF/UHF).

3. Ajuste a direc;ao e posic;ao da antena.

4. Tente usar melhorador de sinal.

■ Nao há exibic;,ao nem som no ecra. A luz indicadora

nao está acesa.

Verifique se o cabo elétrico está ligado.

■ Surgem linhas ponteadas ou inteñerencia de faixa

nas imagens de TV.

Nao utilize o secador de cabelo elétrico ao lado do

aparelho de TV e ajuste a direc;ao da antena para

reduzir a interferencia.

■ Surgem imagens duplas no ecra da TV.

1. Use urna antena direcional alta.

2. Ajustea direc;ao da antena.

■ As imagens estao sem cor.

Entre na definic;ao de "IMAGEM" () para aumentar a

saturac;ao da cor.

■ A TV nao tem som de acompanhamento.
1. Ajuste o volume para o nível adequado.

2. Prima a tecla ¡i:Ja(J no controlo remoto para cancelar
o modo sem som.

■ Nenhuma imagem de entrada de sinal aparece no

ecra do aparelho. A luz indicadora está a piscar.

1. Verifique se o cabo de ligac;ao do sinal está

salto ou se caiu. Ligue-o de novo.

2. O computador poderá estar em modo de espera,

reinicie-o.

■ A distancia do controlo remoto está curta ou fora

de controlo.

1. Retire o objeto para evitar o bloqueio da janela

de recec;ao do controlo remoto.

2. Substituir as pilhas.

■ O aparelho está lento, falha do sistema, nao é

possível usar o aparelho.

Primeiro desligue-o da fonte de alimentac;ao e ligue-o 

após cerca de 1-2 minutos, de seguida, ligue a TV 

nova mente. 
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Especifica�oes técnicas 

Unidade Principal 

Resoluc;ao Máx. 1366x768 

Melhor resoluc;ao 1360x768@60 Hz 

Fonte de alimentac;ao 100-240 V CA 50/60 Hz

Consumo de energía do 
4W+4W 

altifalante 

Dimensao (CxLxA) e peso 

Excluindo a base Desembalar: 549x6?x327 (mm0) 

Desembalar: 549x156x365 (mm3) 

lncluindo a base 
Embalagem: 580x95x363 (mm3) 

Peso líquido: 2,2 kg 

Peso bruto: 3 kg 



Ambiente de funcionamento: 

Temperatura: 5º C-40º C 

HR: 10%-85% 

Pressao atmosférica: 86 kPa~106 kPa 

Ambiente de armazenamento: 

Temperatura: -20º C-55º C 

HR: 5%-95% 

Pressao atmosférica: 86 kPa~106 kPa 

Especifica�oes técnicas para a TV 

1. Padr6es suportados:

ATV: PAL D/K, 1, B/G, SECAM D/K, B/G;

DTV: DVB-T/T2/C (opc;;ao DVB-S/S2).

2. Entrada de Antena: 75 O coaxial, desequilibrada.

3. Entrada de vídeo AV: 75 O, 1 ±0, 1 Vp-p, Terminal RCA.

4. Entrada de áudio AV: 20 KO, 0,2-2 Vrms.

5 .  Entrada de vídeo HDMI: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P,

1080i, 1080P. 

Modo de exibi�ao HDMI 

Modo VESA 

Nº. Modo Resoluc;;ao Taxa de atualizac;;ao 

1 720x400 70 Hz 
VGA 

2 640x480 60 Hz 

3 SVGA 800x600 60 Hz 

4 XGA 1024X768 60 Hz 

5 WXGA 1360x768 60 Hz 

Gestao de energia 

Modo Consumo de energía 

Funcionamento normal :538 W 

Modo de espera :50,5 W 
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lnstru�oes de instala�ao base 

Primeiro, coloque a máquina num local plano; diferencie a 

base esquerda da direita e a direc;;ao de montagem da 

parte frontal e posterior da base; em seguida, instale as 

bases na parte inferior da cobertura posterior da máquina 

na direc;;ao indicada pela seta na figura. Alinhe os orificios 

dos parafusos; em seguida, aperte os parafusos (note que 

o módulo da base deve ser ajustado conforme

apresentado na figura, caso contrário, nao poderá ser

instalado).

Parafusos 

Observaqao: A base real e o aspeto do apare/ha podem 

ser diferentes das imagens; deve consultar o dispositivo 

real. 



Uso de urna montagem mural da 
TV 

_& Advertencia 

• Deve comprar um suporte de parede de TV

adequado ao montar a sua TV na parede.
• Certifique-se de que a capacidade de carga da

parede para a instalac;ao da montagem nao é inferior

a 4 vezes o peso do aparelho de TV e do suporte de 

parede, para evitar que caia.
• Deve consultar as instruc;é'íes juntamente fornecidas

com o aparelho de TV e o suporte de parede para 

instalac;ao. 
• Certifique-se de que nao há nenhum cabo ou

conduta na secc;ao de parede onde o suporte de

parede será instalado.
• Deve confiar a um técnico profissional para concluir a

instalac;ao. A empresa nao se resposnabiliza por

acidentes, lesé'íes pessoais ou danos causados pela

instalac;ao incorreta do aparelho de TV.
H 
-
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12 

Distancia entre orificios Parafusos necessários (comprimento 

na parede (HxV) (mm) recomendado do parafuso) (mm) 

Para cima: 2xST4 (L=8,5+L 1 ), 

Parafusos auto-roscantes 

de cabec;:a chata 

75 X 75 Parte inferior: 2xST4 (L'=8,5+L 1'), 

Parafusos 

auto-roscantes de 

cabec;:a chata 

Nota: 

• Se forem encontrados parafusos no orificio do

parafuso para montagem na parede atrás do

aparelho de TV antes de instalar o suporte de

parede, estes devem ser retirados e colocados no

lugar para uso posterior.

• Deve comprar os parafusos de parede de

acordo com a situac;ao real.

• Se existirem parafusos auto-roscantes nos

acessórios, deve decidir se é adequado para

utilizac;ao de acordo com a situac;ao real da

montagem mural.

4 parafusos auto-roscantes de cabec;a chata 

ST4x1Q (opc;ao) 



-

Este símbolo no produto ou nas instruc;éies significa que o 

seu equipamento elétrico e eletrónico deve ser eliminado 

no fim da sua vida útil separadamente dos seus residuos 

domésticos. Existem sistemas separados para recolha de 

reciclagem na UE. Para mais informac;éies, contacte a 

autoridade local ou o seu revendedor onde adquiriu o 

produto. 

CE 
Esta televisao está em conformidade com os requisitos 

essenciais e outras disposic;éies relevantes das Diretivas 

2014/53/UE (RED), 2011/65/CE (UE) e 2015/863 (RoHS). 

ttDolby 
AUDIO 

Fabricado sob licenc;a da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby 

Audio, e o símbolo de duplo D sao marcas registadas da 

Dolby Laboratories. 

Esta marca mostra que o produto possui urna construc;ao 

com duplo isolamento. 

Esta marca indica perigo, tensao alta no interior! Para 

evitar choques elétricos, nao abra a tampa traseira. O 

interior contém pec;as nao passíveis de manutenc;ao pelo 

utilizador, pelo que deverá contactar pessoal profissional 

autorizado! 
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aspes 

SVAN TRADING S.L. 
C/Ciudad de Cartagena, 20. Paterna (46988). SPAIN. 

info@svanelectro.com 
96060034 
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