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Manual do Utilizador 

ATV24SM 

Leia este manual atentamente para obter informai;,:6es sobre a utilizai;,:ao adequada antes de 

proceder a instalai;,:ao e utilizai;,:ao do equipamento. Recomendamos que guarde este manual 

adequadamente para consulta futura. As imagens neste manual destinam-se apenas a 

referencia. O aparelho destina-se apenas a urna utilizai;,:ao doméstica. 
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Advertencia e Aviso de 
Seguranc;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 considerac;ao fatores que 
afetam a seguranc;a pessoal e o produto propriamente 
dita foi sujeito a testes rigorosos antes da entrega. No 
entanto, a utilizac;ao incorreta pode resultar em choque 
elétrico e incendio. Para garantir a seguranc;a, prolongar 
a durabilidade deste produto e para assegurar o melhor 
desempenho na reproduc;ao total, deve ler 
cuidadosamente o manual e as etiquetas de 
classificac;ao antes de o usar e cumprir com as 
seguintes instruc;oes de seguranc;a. Guardar o manual 
do utilizador para consulta futura. 

&,_ Advertencia Pode resultar em vítimas

0 
Indica os comportamentos que devem ser 
proibidos 

&. Atem;;ao
Pode resultar em lesoes 
pessoais ou perdas materiais 

Indica as operac;oes que devem ser 
realizadas 

Nas seguintes condic;oes 

• lnterrupc;ao de energía ou tensao instável.
• Som ou cheira anormais emitidos pelo aparelho.
• Cabo de alimentac;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 

alimentac;ao da tomada de 

alimentac;ao e contacte o pessoal 

de manutenc;ao autorizado. 

• Se houver derramamento de gás de carvao ou de

outros gases inflamáveis, nao desligue o cabo de

alimentac;ao da TV ou outros aparelhos elétricos;

em vez disso, feche imediatamente a válvula do

gás e abra as portas e as janelas.

r------ _&. Advertencia

0 
• Utilize apenas urna fonte de alimentac;ao

de 100-240 V CA, 50/60 Hz.

• Os cabos podem apenas ser desligados ou

puxados depois de a fonte de alimentac;ao

estar desligada.

• Nao coloque o aparelho de TV numa

posic;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, subrefrigerac;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 alimentac;ao

inadequada ou danificada e assegue que a

ficha e a tomada estao corretamente ligadas. 

• Mantenha a tomada e a ficha de

alimentac;ao isentas de pó e de pec;as

metálicas.



..&_ Advertencia ..&_ Aten�ao

0 
• Nao danifique o cabo de alimenta�ao: • Nao deixe que as crian�as subam para cima do 

1. É proibido reparar o cabo de aparelho de TV. 
alimenta�ao; • Mantenha os acessórios pequenos longe do 

2. Nao colouqeobjetos pesados sobre o alcance das crian�as para evitar que estas 
cabo de alimenta�ao; ingiram os mesmos. 

3. Manternhao cabo de alimenta�ao • Se o aparelho de TV nao for utilizado durante 
afastado de fontes de calor; um longo período de tempo, deverá desligá-lo, 

4. Nao arraste o cabo de alimenta�ao bem como o respetivo cabo de alimenta�ao. 
quando desligar o mesmo. • Antes de limpar o aparelho de TV, desligue o 

• Nao ligue demasiados aparelhos a uma cabo de alimenta�ao e limpe com um pano 
só extensao, pois poderá provocar um macio; nao use reagentes químicos e evite que 
incendio devido ao elevado consumo de entrem substancias externas para o interior do 
energia. aparelho. A limpeza incorreta (tal como líquido 

• Nao deixe chamas vivas (por ex. vela de limpeza, água, etc.) poderá provocar danos 
acesa) junto do aparelho de TV, pois no aspeto do aparelho, apagar informa�ao 
poderá provocar um choque elétrico ou escrita dos produtos, fluxo contínuo para 
incendio. dentro do aparelho e danificar os componentes, 

• Nao coloque recipientes cheios com água bem como fazer com que o aparelho fique sem 
em cima do aparelho de TV, de modo imagem. 
aevitar choque elétrico ou incendio • Para ajustar a posi�ao ou o angulo do aparelho 
provocado por pingos ou salpicos de de TV, deve desligar todos os fios e mover o 
água. aparelho lentamente para evitar a queda do 

• Nao introduzaquaisquerobjetos afiados, mesmo. 
metal ou líquido dentro do conetor de • Nao estregue com objetos duros, depancadas 
sinal ou das aberturas de ventila�ao, de e curvar ou comprimir o ecra. 
modo aevitar um curto-circuito e danos • Nao utilize o aparelho imediatamente depois de 
no produto, bem como choque elétrico. o transferir para locais com temperatura

• As ranhuras na caixa de prote�ao exterior elevada de outros locais com temperatura
destinam-se a libertar calor, de modo a baixa, pois talpoderá provocar condensa�ao e
garantir que todos os componentes falhas no interior do aparelho.
internos nao atinjam uma temperatura • Se o ecra for partido e o líquido salpicar para a
extremamente elevada e de modo a que pele, deve lavar imediatamente com água limpa
possam funcionar normalmente durante durante 15 minutos e consultar um médico.
um longo período de tempo. Nao tape os • Para transportar o aparelho de TV com as
orificios aquando da instala�ao. maos, deve segurar nos cantos e apoiar a

® 
Nao toque na ficha com as maos molhadas, base; nao aplique qualquer for�a no painel.

pois tal poderá originar um curto-circuito. • Ao exibir a mesma imagem durante um longo
período de tempo ou uma imagem ativa com

& 
Nao ligue o aparelho de TV durante uma legendas fixas, os ícones deixarao uma
trovoada; deve, pelo contrário, desligar a "imagem persistente" no ecra que nao
ficha de alimenta�ao e o conetor da antena desaparecerá depois de ter desligado durante
para evitar que o aparelha sejaatingido por um longo período de tempo. Este fenómeno
um raio. indesejável nao está coberto pela garantia.

0 
Nao desmonte o aparelho de TV • Ver TV de forma saudável:

pessoalmente, pois poderáprovocar um 1. Veja com a ilumina�ao adequada; pouca luz

choque elétrico ou um incendio. Deve ou muito tempo a ver pode afetar os seus

contactar pessoal qualificado para a olhos.

manuten�ao. 2. Ajuste o volume adequado para evitar
atetar a sua audi�ao.

2 



A_ Atenc;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.

Hi:Jffll
®

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia 

Interface (Interface Multimédia de Alta-Definii;;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 

Montagemd o aparelho de TV 

Dicas sobre a instalac;ao 

• O aparelho de TV deve ser montado perto da

tomada de alimentai;;ao CA para ligar e desligar

facilmente.

• Para sua segurani;;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 vibra96es 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 c 

Montar sobre a base 

30 cm 

10 cm 

Obstruir a circulacao de ar 

Parede 

7 cm 



------ Montagem na parede 

10 cm 

10 cm 

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.

Ligac;ao de equipamentos periféricos 

Observa�ao: 

1. As interfaces USB suportam equipamentos

periféricos, incluindo dispositivos de armazenamento

de massa USB, rato USB, teclado, etc.

2. Quando precisar de ligar o dispositivo que suporta a

func;;ao ARC, selecione a interface HDMl-1.

3. O conetor HDMI pode realizar a func;;ao de conetor

DVI com comutador HDMI/DVI externo.

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

dispositivo.

5. O equipamento periférico e os cabos descritos neste

manual devem ser adquiridos separadamente.
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.. [[] 
Para tomada de alimenta9ao 

(100-240 V CA 50/60 Hz) 

Saída ótica 

Porta cartao SD 

.&,_ Advertencia

Ao ligar urna antena exterior a porta de sinal do 

aparelho de TV, deve desligar primeiro o 

interruptor principal de alimenta�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 

liga�ao a terra, senao, poderá provocar incendio 

ou outros riscos. 



Teclas de controlo do painel 
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Direita -----rEJI+- Esquerda
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Para baixo 

1. Indicador LEO de alimenta9ao e janela de rece9ao
remota.

2. Tecla de combina9ao do botao de apoio:
Ligar ou em espera com o apoio OK:

(1) Ao ligar o cabo de alimenta9ao a tomada elétrica,
pode premir o apoio OK para ligar a TV.

(2) No estado ligado, premir demoradamente o apoio
OK 2 segundos para exibir o menu de fun9ao, em
seguida mover o apoio para a Esquerda/Direita
para selecionar ® e premir o apoio OK para
mudar para o modo em espera.

Depois de ligar a TV, premir o apoio OK:

(1) Em funcionamento de menu nao OSD, premir
demoradamente o apoio OK 2 segundos para
exibir o menu de fun9ao que incluí 9 tipos.
Durante o funcionamento do menu, premir em
apoio OK para confirmar a a9ao e a fun9ao é a
mesma da tecla [OK] no controlo remoto.

(2) No funcionamento do menu nao OSD, premir a
tecla OK para exibir a fonte de entrada e a
fun9ao é a mesma da tecla [SOURCE] (FONTE)
no controlo remoto.

Mova o apoio Para a esquerda/Para a direita:

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

a esquerda/Para a direita para aumentar/reduzir 
5 

o volume, a fun9ao é a mesma ao premir a tecla
[....,. -]/[....,. +] no controlo remoto. 

(2) No funcionamento do menu OSD, mover o apoio
Esquerda/Direita para ajustar o valor analógico
do item selecionado, a fun9ao é a mesma
premindo a tecla [ ◄]/[►] no controlo remoto.

Mova o apoio Para cima/Para baixo:

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

cima/Para baixo para selecionar o canal, a 
fun9ao é a mesma ao premir a tecla [P"-]/[Pv]

no controlo remoto. 
(2) No funcionamento do menu OSO, mover o

apoio Para cima/Para baixo para selecionar os
itens de ajuste, a fun9ao é a mesma da tecla
[.&.]/[T] no controlo remoto. 

Observaqao: 

(1) O aspeto varia dependendo do modelo e o produto

real deve prevalecer.

(2) No modo inteligente deve utilizar o controlo remoto.



Controlo remoto 

Método para instala�ao 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. 

Precau�oes 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.

• Deve ser evitada a vibrac;ao intensa no controlo

remoto. Além disso, nao fixe ou coloqueo controlo

remoto a luz solar direta, pois o poder calorífico

pode resultar em deformac;ao do controlo remoto.

• A falha no controlo remoto pode acorrer quando o

sensor do controlo remoto da unidade principal

estiver sob a luz solar direta ou luz forte; neste caso,

altere o angulo de iluminac;ao ou deste aparelho de

TV, ou utilize o controlo remoto perta do sensor do

controlo remoto.

• As pilhas tracas irao influenciar a distancia do

controlo remoto, pelo que devemdevem ser

substituidas 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

simultaneo; as pilhas devem ser substituidas 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. Deve eliminar as pilhas

usadas de acordo com regulamentos relevantes em

matéria de protec;ao ambiental.
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Teclas no controlo remoto 
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Nota: O aspeto do controlo remoto pode ser diferente 

deste diagrama; deve consultar o objeto real como 

padrao. 



Teclas 

Alimenta9ao (<!}) 

lnício (A) 

Sem som (�) 

Teclas 
numéricas (0~9) 

LIST (� •) 

e;� 

INFO 

SUBTITLE 

AUDIO 

SOURCE 

AD 

MENU 

Teclas do cursor 

(.�, T, ◄, ►) 

OK 

VOL+/-(+ ....o11 -) 

Voltar (�) 
Ej ON 

OFF 

CAN+/- (A p V) 

TTX 

REC 

T-Shift

REVEAL (EPG) 

INDEX (►11} 

ZOOM(■) 

HOLD (�) 

LANGUAGE 

(�) 

Tecla vermelha 

Tecla verde 

Tecla amarela 

Tecla azul 

Fun�ao 

Alterna entre os estados de a 
funcionar e de em espera. 

Exibe a página inicial da smart 
TV. 

Liga/desliga o som. 

lntroduzem números ou 
selecionam canal. 

Visualiza lista de programa. 

Volta ao último canal visualizado. 

Exibe a informa9ao do programa 
deTV. 

Seleciona idioma das legendas. 

Seleciona idioma do áudio. 

Seleciona a fonte do sinal. 

(Apenas no modo TV} 

Liga/desliga o áudio associado. 

Exibe o menu OSD. 

Seleciona itens ou ajusta valores. 

Confirma a a9ao. 

Aumentar/reduzir o volume. 

Volta a página anterior. 

Liga/desliga o rato. 

Altera o canal do programa. 

Abre o modo teletexto. 

Grava o programa. 

Diferimento no modo DTV. 

Exibe o texto oculto no modo 
teletexto. 

(lnstru9óes do canal eletrónico.) 

Exibe a página do índice no modo 
teletexto. 

(Fun9ao Reproduzir/pausar em 
multimédia.) 

Ajusta o tamanho do teletexto. 

(Fun9ao parar em multimédia) 

Mantém as exibi9óes na página 
atual. (Último ficheiro em 
multimédia). 

Altera idioma de teletexto. 

(Ficheiro seguinte em 
multimédia). 

Tecla de fun9ao especial 
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Funcionamento básico 

Observa�ao: 

1. O funcionamento das teclas refere-se a utiliza9ao do
controlo remoto, para funcionamento das teclas de
controlo do painel, deve consultar a explica9ao do
funcionamento "Teclas de Controlo do Painel".

2. O Menu de lnstru9óes de Funcionamento neste
manual é explicado de acorde com o modo TV. O
funcionamento neutros modos é semelhante ao do
modo TV e os utilizadores podem te-lo como
referencia.

3. Antes da plataforma de inicializa9ao, assegue que a
fonte de alimenta9ao está estável.

Ligar/Em espera 

Ligue o cabo de alimenta9ao a tomada elétrica, em 
seguida, prima a tecla [<.!>] para ligar a TV. O ecra exibe 
o menu "Bem-vindo". Em seguida, pode definir
Language (Idioma), Net (Rede) e Time (Hora) de
acorde com as suas necessidades. Finalmente,
selecione Finish (Terminar) e prima a tecla [OK] para
fechar o assistente.
No estado ligado, prima a tecla [<.!>] 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
sano especificado;

Selec;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 ecra. Prima a tecla [ ◄]/[►] 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 [_.]/[T] para selecionar um menu entre

� (lmagem), c:::J>) (Som), (fH) (Canal), ® (Definigoes), 
8, (Controlo parental). Em seguida, prima a tecla
[►] para entrar no menu selecionado.

2. Prima a tecla [_.]/[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 for exibido no ecra, prima a

tecla [MENU] para sair do menu principal; prima a
tecla [�] para voltar ao menu anterior quando a TV
exibir o submenu.

6. Durante o funcionamento do menu, os ícones de
opc;:6es 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 seguinte exemplo de 
Tipo de antena de busca de canal é em DVB-T.

Sintonizac;ao Automática 

Prima a tecla [MENU] e selecione (fH) > Auto Tuning

(Sintonizac;:ao automática) e, em seguida, prima a tecla 
[OK]. Em seguida, pode selecionar o país onde se 
encontra e premir a tecla [OK] para confirmar (tem de 
introduzir a palavra-passe se escolher alguns países). 
O aparelho inicia a sintonizac;:ao automática depois de 
selecionar Start Sean (iniciar busca). Durante a 
sintonizac;:ao automática, pode selecionar Stop Sean

(Parar busca) para sair da sintonizac;:ao. 

Sintonizac;ao manual de DTV 

Prima a tecla [MENU], selecione (fH) > DTV Manual

Tuning (Sintonizac;:ao manual de DTV), prima a tecla 
[OK] para entrar no menu ATV Manual Tuning

(Sintonizac;:ao manual de ATV). Prima a tecla [ ◄]/[►]

para selecionar o canal e, em seguida, prima a tecla [T] 
para selecionar Start Sean (Iniciar busca) e prima a 
tecla [OK] para confirmar. 

Sintonizac;ao manual de ATV 

Prima a tecla [MENU], selecione (fH) > ATV Manual
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Tuning (Sintonizac;:ao manual de ATV), prima a tecla 
[OK] para entrar no menu ATV Manual Tuning

(Sintonizac;:ao manual de ATV). Prima a tecla [ ◄]/[►]

para selecionar a frequencia e, em seguida, pode 
selecionar Sean Up (Busca no sentido ascendente) ou 
Sean Down (Busca no sentido descendente) para 
sintonizar em alta frequencia ou baixa frequencia. 
Durante a sintonizac;:ao, pode selecionar Stop Sean

(Parar busca) para sair da sintonizac;:ao. 

Op�ao de GRAVACAO 

No modo DTV, prima a tecla [REC], o menu de opc;:ao de 
GRAVAr;,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 ® > 
8 > Record List (Lista de gravac;:6es) e, em seguida, 
pode selecionar o ficheiro que pretende reproduzir e 
premir a tecla [OK] para o reproduzir. 

Ícone Descric;:ao 
► Reproduzir: Reproduz. 
■ Parar: Para e sai. 
11 Colocar em pausa: Pausa. 

... 
Retroceder rapidamente: Retrocesso rápido, 
prima a tecla [►11] para reproduzir normalmente. 

►► 
Avan1,ar rapidamente: Avanc;:o rápido, premir a 
tecla [►11] para reproduzir normalmente. 

� Avan1,ar: Faz um salto de 30 s para a frente. 
M Retroceder: Faz um salto de 30 s para trás. 

Nota: A fum;ao de grava<;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, fa<;a umacópia de seguran<;a dos dados 

úteis porque o conteúdo da unidade de memória nao 

pode ser recuperado após a formata<;ao. 

Op�ao de diferimento 

No modo DTV, prima a tecla [T-Shift] (Diferimento), o 
menu de opc;:6es de Diferimento é exibido no ecra e o 
programa fica no estado suspenso. Prima a tecla [►11] 
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: Retrocesso rápido, 
prima a tecla [►11] para reproduzir normalmente. 

►► 
Avanc;ar rapidamente: Avanc;o rápido, premir a 
tecla [►11] para reproduzir normalmente. 

H Avanc;ar: Faz um salto de 30 s para a frente. 
M Retroceder: Faz um salto de 30 s para trás. 

(9 
Tempo de reproduc;ao: Selecione o tempo para 
reproduzir. 
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lnstru�oes para opera�ao da 
plataforma inteligente 

Funcionamento básico 

Prima a tecla [Al para exibir a página inicial. 
1. Prima a tecla [Á]/[T]/[ ◄]/[ ►] para selecionar urna

aplicac;ao;
2. Prima a tecla [OK] para abrir a aplicac;ao;
3. Prima a tecla P] para voltar a página anterior;
* Dicas especiais

As operac;oes no modo inteligente sao complicadas. 
O utilizador pode instalar aplicac;6es com diferentes 
métodos de funcionamento e as operac;6es descritas 
neste manual sao apenas para referencia. Parte das 
aplicac;oes precisam de equipamento externo para 
funcionar normalmente. Algumas func;6es sao inválidas 
a partir do controlo remoto. Para um funcionamento 
mais conveniente, deve utilizar rato e teclado USB. 

Inicio Rápido 

Antes de usar este dispositivo, deve familiarizar-se com 
as operac;6es abaixo para urna melhor experiencia. 

Controlo do rato 

1. Clicar: Clique com o rato e liberte imediatamente;
2. Prima e manter premido: Clique com o rato e

mantenha-o durante, pelo menos, tres segundos;
3. Clicar a tecla esquerda do rato tem o mesmo efeito

que premir a tecla [OK] no controlo remoto;
4. Clicar a tecla direita do rato tem o mesmo efeito que

premir a tecla [�] no controlo remoto.

Defini�oes de idioma 

Language (Idioma): No modo inteligente, selecione o 
idioma do sistema. Selecione Settings > Language 

Setting (Definic;oes > Definic;oes de idioma) e premir a 
tecla [OK]. Prima a tecla [Á]/[T] para selecionar o 
idioma pretendido; e em seguida, prima a tecla [OK]. 

Selecione método de entrada: No modo inteligente, 
selecione Settings > More > Universal > Input Method 

(Definic;6es > Mais > Universal > Método de entrada) e 
prima a tecla [ ◄]/[ ►] para escolher o método de entrada; 
também pode transferir e instalar métodos de entrada 
de terceiros. 

Definic;oes da hora do sistema: No modo inteligente, 
selecione Settings > Time Setting > Automatic 

Date&time (Definic;6es > Definic;6es de hora > Data e 
hora automáticas) e, em seguida, a hora fornecida pelo 



sistema será utilizada conforme definida na Network 

(Rede). Também pode definir a hora do sistema 

manualmente. 

Aplica�oes inteligentes 

Navegador: Pode usar o navegador para exibir o texto, 

vídeo, áudio e outras informac;:6es na Internet. 

Antes de acedera Internet, deve ligar o seu aparelho de 

TV a Internet; consultar "Network Settings" (Definic;:6es 

de rede) para detalhes. Em seguida, selecione Apps > 

Browser (Aplicac;:6es > Navegador) e prima a tecla [OK] 

para entrar. 

e 1 1 

o Voltar a página web anterior.

6 Avanc;:ar para a página web seguinte. 

e Refrescar a página web. 

o Janela da página web do navegador.

0 Fechar a janela da página web atual. 

0 Adicionar urna janela da página web nova. 

e Caixa de entrada para URL. 

(¡) Opc;:ao para adicionar um favorito. 

0 Opc;:ao de entrada de URL. 

@ Opc;:ao para favorito de visualizac;:ao. 

Nota: Prima a tecla [MENU] para apresentar a opc;:ao do 

navegador. 

■ Como aceder ao enderec;,o web?
Prima a tecla [.&.]/[T]/[ ◄]/[ ►] para selecionar a barra de
enderec;:os e escreva o enderec;:o web na barra de

enderec;:os. Em seguida, selecione o ícone ➔ no

método de entrada e prima a tecla [OK] para aceder ao
enderec;:o web.

■ Como guardar urna página nos Favoritos?

Selecione o ícone ffl do interface do navegador e

premir a tecla [OK] para entrar no separador do 

navegador e no enderec;:o da web. SelecioneAccount

(Conta) e prima a tecla [OK]. Prima a tecla [.&.]/[T] para

selecionar a conta para armazenamento e em seguida,

prima a tecla [OK]. Selecione OK e, em seguida, prima a

tecla [OK] para adicionar o favorito.

■ Como copiar e colar o texto na página web?

Coloque o cursor no texto a ser copiado, de seguida,

prima a tecla esquerda do rato e mantenha-a premida.

Quando o par de cursores selecionados aparecer no

ecra, arraste o cursor para selecionar o texto.
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SelecioneCOPY (COPIAR) no ecra e clique com a tecla 

esquerda do rato. Selecione a posic;:ao de destino, prima 

a tecla esquerda do rato e mantenha-a premida e clique 

em PASTE (COLAR) na caixa de diálogo instantanea. 

Apk lnstaller: O Apk installer ajuda os utilizadores a 

gerir aplicac;:6es e permite que os utilizadores instalem 

ou desinstalem aplicac;:6es no disco local. 

■ Como instalar urna aplicac;,ao?

Selecione Apps > FileManager (Aplicac;:6es > Gestor de

ficheiros) e prima a tecla [OK] para entrar. Em seguida,

prima a tecla [.&.]/[T]/[ ◄]/[►] para selecionar Apk e

prima a tecla [OK] para entrar. Selecione o ficheiro de

instalac;:ao de destino no disco local e prima a tecla [OK]

para instalar. Em seguida, selecione INSTALL

(INSTALAR) e prima a tecla [OK]. Precisa de ajustar as

definic;:6es de seguranc;:a ao instalar certas Apk.

■ Como desinstalar urna aplicac;,ao?

Selecione Apps > Smart Assistant > App Manager

(Aplicac;:6es > Assistente inteligente> Gestor de

aplicac;:6es). Selecione a aplicac;:ao que pretende

desinstalar e prima a tecla [OK]. Em seguida, selecione

Uninstall (Desinstalar) e prima a tecla [OK] para

desinstalar a aplicac;:ao.

Leitor multimédia: No modo inteligente, selecione 

Apps > Multimedia (Aplicac;:6es > Multimédia) na 

interface principal e prima [OK] para executar. Selecione 

o tipo de ficheiro entre Video (Vídeo), Music (Música) e

Picture (lmagem).

■ 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 a 

pasta ou ficheiro de destino, prima a tecla [OK] para 

entrar na pasta ou reproduzir o ficheiro e prima a tecla 

[::>] para voltar ao ambiente de trabalho. 

Atenc;ao: 

1. Dispositivos USB nao padronizados, provavelmente

podem nao ser reconhecidos; neste caso, deve

substituir por um dispositivo USB padrao;

2. O sistema de multimédia de fluxo tem algumas

restric;:6es no formato dos ficheiros; a reproduc;:ao

será anormal se estiverem fora da restric;:ao do

sistema;

3. Nao retire o dispositivo USB durante a reproduc;:ao,

ou o sistema ou o dispositivo podem ter problemas;

antes de substituir o dispositivo USB, deve desligar a

fonte de alimentac;: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 autoproter;:ao será ativada
se for para além deste limite; deve usar fonte de
alimentar;: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 funr;:6es
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 [OK] pode exibir ou ocultar a barra de 
ferramentas, durante a reprodur;:ao, selecione a opr;:ao 
de menu que quer, e prima a tecla [OK] para executar a 
operar;:ao; pode premir a tecla D] para sair da 
reprodur;:ao, ou premir as teclas [►11]/[■]/[l+II]/[�] no 
controlo remoto para executar a operar;:ao de atalho. 

Defini�oes de rede 

WiFi 

1. No modo inteligente, selecione Settings > NetWork

Setting > Wi-Fi (Definir;:6es > Definir;:6es de rede >
Wi-Fi). Prima a tecla [OK] e, em seguida, prima a
tecla [ ◄]/[►] para selecionar On (Ligado) ou Off

(Desligado) e a máquina irá procurar
automaticamente redes sem fios próximas ao
selecionar On (Ligado). A rede pesquisada com o
ícone � indica que a máquina se liga a rede sem
palavra-passe. A rede com o ícone � indica que
está codificado e deve inserir a palavra-passe
cerreta para se ligar a rede.

2. Selecione a rede que pretende selecionar na lista de
rede e prima a tecla [OK];

3. Digite a palavra-passe de ligar;:ao da rede na caixa
Palavra-passe, de seguida, selecione Connect (Ligar)
e prima a tecla [OK] para se ligar a rede.

Ethernet 

1. Selecione Settings > NetWork Setting > Ethernet

(Definir;:6es > Definir;:6es de rede > Ethernet) e prima
a tecla [OK];

2. Defina Auto Connect (Ligar automaticamente)
como On (Ligado) e a sua máquina irá obter o
enderer;:o IP automaticamente;

3. Se os seus dispositivos nao suportarem a
obtenr;:ao automática do enderer;:o IP, tem de
definir Auto Connect (Ligar automaticamente)
como Desligado e entrar em Connect Manually

(Ligar manualmente). Em seguida, selecione IP
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Setting (Definir;:6es de IP} e prima a tecla [OK] 

para entrar; 
4. lntroduza o enderer;:o IP, a máscara de sub-rede,

o gateway, o DNS1 e o DNS2;
5. Selecione OK e prima a tecla [OK] para ligar a

rede.

Hotspot portátil 

1. Selecione Settings > NetWork Setting > Portable

Hotspot (Definir;:6es > Definir;:6es de rede > Hotspot
portátil} e prima a tecla [OK];

2. Selecione Hotspot Settings (Definir;:6es de hotspot)
e defina como On (Ligado);

3. lntroduza o nome do hotspot no campo do nome da
rede;

4. No campo de seguranr;:a, prima a tecla [ ◄]/[►] para
selecionar o tipo de seguranr;:a. Quando o tipo de
seguranr;:a foi selecionado como NoneNenhum,
qualquer pessoa que procurar a rede nao precisa de
urna palavra-passe para se ligar a rede. Se
selecionar codificar;:ao WPA2 PSK, precisa de inserir
urna palavra-passe com mais de oito carateres.
Qualquer pessoa que pesquisar a sua rede WiFi
partilhada precisa de inserir a palavra-passe cerreta
para se ligar a sua rede;

5. Pode digitar urna palavra-passe no quadro da
palavra-passe para si mesmo;

6. Selecione Save (Guardar) e prima a tecla [OK] para
guardar as definir;:6es, em seguida, outros
dispositivos WiFi em busca de redes WiFi irao
procurar a sua rede na zona.



Declara�ao importante sobre 
servi�os de rede 

Todos os conteúdos e servic;os obtidos a partir deste 

aparelho de TV pertencem a terceiros e estao 

protegidos por leis dos direitos de autor, de patente, de 

marca registada e/ou outros direitos de propriedade 

intelectual. Os referidos conteúdos e servic;os sao 

apenas para fins nao comerciais. Nao é permitido usar 

qualquer conteúdo ou servic;o sem a autorizac;ao do 

proprietário do conteúdo ou do fornecedor de servic;os. 

A nossa empresa nao se responsabilizará por quaisquer 

perdas ou danos diretos, indiretos e acidentais 

causados pelo seu acesso ou de terceiros a qualquer 

conteúdo ou servic;o ou qualquer informac;ao ou 

qualquer software de terceiros através deste aparelho 

em circunstancia alguma. 

O servic;o de terceiros pode ser alterado, excluído ou 

interrompido sem aviso prévio. A nossa empresa nao se 

responsabiliza nem garante a disponibilidade contínua 

de algum servic;o ou conteúdo dentro de qualquer 

período de tempo. 

A nossa empresa nao é responsável por servic;os 

referentes ao citado servic;o e conteúdo. Além disso, nao 

assumimos qualquer responsabilidade pelo servic;o ao 

cliente. Deve entrar em contacto diretamente com os 

fornecedores de conteúdo e servic;os respetivos se tiver 

algum problema e solicitac;ao de servic;o referente a 

servic;os ou conteúdos respetivos. 

Resolu�ao de problemas 

■ Surgem manchas de flaco de neve nas imagens

de TV e há ruído no som de acompanhamento.

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

cabo está em boas condic;óes.

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 exibh;;ao nem som no ecra. A luz

indicadora nao está acesa.

Verifique se o cabo elétrico está ligado.

■ Surgem linhas ponteadas ou interferencia de

faixa nas imagens de TV.

Nao utiliza o secador de cabelo elétrico ao lado do 

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

reduzir a interferencia.
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■ 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 l&I 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 [�] 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 solto

ou se caiu. Ligue-o de novo.

2. O aparelho pode estar no modo em espera, deve

reiniciá-lo.

■ A distancia do controlo remoto está curta ou fara

de controlo.

1. Retire o objeto para evitar o bloqueio da janela

de recec;ao do controlo remoto.

2. Substituir as pilhas.

■ O navegador nao pode aceder a nenhuma liga1;ao.

1. Pec;a ao administrador da rede para obter o

enderec;o IP disponível e outros parametros.

2. Verifique se o cabo de ligac;ao da rede está

corretamente ligado.

3. Consulte o fornecedor de servic;o de rede.

■ A reprodu1;ao de vídeo on-line está muito lenta.

1. Deve atualizar a sua largura de banda de rede

para urna superior.

2. Deve tentar substituir por outros enderec;os para

obter melhores recursos.

■ 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

novamente.



Especifica�oes técnicas 

Unidade Principal 

Resolw,;: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+4Waltifalante 

Dimensao (CxLxA) e peso 
Excluindo a base Desembalar: 549x67x327 (mm3

) 

Desembalar: 549x156x365 (mm3
) 

lncluindo a base 
Embalagem: 580x95x363 (mm3

) 

Peso líquido: 2 ,2 kg 
Peso bruto: 3 kg 

Especifica�oes técnicas para a TV 

1. Padrees suportados:
ATV: PAL D/K, 1, 8/G , SECAM D/K , 8/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.
6. Capacidade específica de memória interna de acordo

com a configurac;:ao real.
7. Capacidade específica de cache de acordo com a

configurac;:ao real.
8. Ligac;:ao sem fios: WiFi (IEEE 802.11 b/g/n).
9. Sistema operativo inteligente: Android.

Modo de exibi�ao HDMI 

Modo VESA 
Nº. Modo Resoluc;:ao Taxa de atualizac;:ao 
1 VGA 

720x400 70 Hz 
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 :!>38 W 

Modo de espera :o;0 ,5 W 
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Uso de urna montagem mural da 
TV 

A 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;:oes 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, lesoes pessoais ou danos causados pela
instalac;:ao incorreta do aparelho de TV. 

v: 
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Distancia entre orificios 
Parafusos necessários 

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

parafuso) (mm) 

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

Parafusos auto-roscantes 

de cabec;:a chata 

75x75 Parte inferior: 2xST 4 (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 ST 4x 1 O

(opc;ao)
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A 
Esta marca indica perigo, tensao alta no interior! Para 

evitar choques elétricos, nao abra a tampa traseira. 

O interior contém pegas nao passíveis de manutenc;ao 

pelo utilizador, pelo que deverá contactar pessoal 

profissional autorizado! 

-

Este símbolo no produto ou nas instruc;oes significa que 

o seu equipamento elétrico e eletrónico deve ser

eliminado no fim da sua vida útil separadamente dos

seus resíduos domésticos. Existem sistemas separados

para recolha de reciclagem na UE. Para mais

informac;oes, 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;oes relevantes das 

Diretivas 2014/53/UE (RED), 2011/65/CE (UE) e 

2015/863 (RoHS). 

ltDolby 
AUDIO 

Fabricado sob licenc;a da Dolby Laboratories. Dolby, 

Dolby Audio, e o símbolo de duplo D sao marcas 

registadas da Dolby Laboratories. 

[g] 
Esta marca mostra que o produto possui urna 

construc;ao com duplo isolamento. 



aspes 

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

info@svanelectro.com 
96060034 
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