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Informazioni sulla sicurezza

ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSA 

ELETTRICA
NON APRIRE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE 
ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O 
LA PARTE POSTERIORE). 
ALL'INTERNO NON VI SONO COMPONENTI 
RIUTILIZZABILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI A 
PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO PER 
GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.

Nota: Attenersi alle istruzioni a video per l'uso delle relative funzioni.

In condizioni climatiche estreme (tempeste, fulmini) e lunghi 
periodi di inattività (vacanze), scollegare la TV dalla presa 
di corrente.
La spina di rete si usa per scollegare la TV dalla rete elettrica 
e deve quindi rimanere facilmente raggiungibile. Se la TV 
non viene scollegata elettricamente dalla presa di corrente, 
il dispositivo assorbirà ancora energia in tutte le situazioni, 
anche se la TV si trova in modalità standby o è spenta.

Leggere interamente queste istruzioni 
prima di installare o mettere in funzione.

AVVERTENZA: Questo dispositivo non è stato 
pensato per essere utilizzato da persone in 

grado (in possesso dell’esperienza necessaria per) 
usare questo tipo di dispositivi senza supervisione, 
eccetto in caso di supervisione o istruzioni 
concernenti l’uso del dispositivo fornite da una 
persona responsabile della sicurezza.
•	Usare il set TV ad altitudini inferiori a 2000 sopra al 

livello del mare, in location asciutte e in regioni con 
climi moderati o tropicali.

•	 Il set TV è stato pensato per un uso domestico e uso 
simile, ma può anche essere usato in luoghi pubblici. 

•	A fini di ventilazione consigliamo di lasciare come 
minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.

•	La ventilazione non deve essere impedita dalla 
copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione 
con giornali, tovaglie, tappeti, coperte, ecc.

•	 Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente 
accessibile. Non mettere l'apparecchio, un mobile, 
ecc., sul cavo di alimentazione, ne' schiacciare il 
cavo. Un cavo di alimentazione danneggiato può 
causare incendi o provocare scosse elettriche. 
Prendere il cavo per la presa, non scollinare la TV 
tirando il cavo di alimentazione. Non toccare mai 
il cavo/la presa con le mani bagnate: ciò potrebbe 
provocare un corto circuito o una scossa elettrica. 
Non fare mai un nodo nel cavo né legarlo con altri 
cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma 
unicamente da personale qualificato.

•	Non esporre la TV a gocce o schizzi di liquidi e non 
mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi, 
tazze, ecc. sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra 
all’unità).

•	Non esporre la TV alla luce solare diretta; non 
collocare fiamme libere, come ad esempio candele 
accese, sopra o vicino alla TV.

•	Non mettere fonti di calore, come ad esempio 
riscaldatori elettrici, radiatori, ecc. vicino al set TV.

•	Non mettere la TV su ripiani e superfici inclinate.
•	Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere le 

borse di plastica fuori dalla portata di neonati, 
bambini e animali domestici.

•	Fissare con attenzione il supporto alla TV. Se il 
supporto è dotato di viti, serrarle saldamente al fine di 
evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente 
le viti e montare i piedini in gomma in modo adeguato.

•	Non smaltire le batterie nel fuoco oppure con 
materiali pericolosi o infiammabili.

AVVERTENZA - Le batterie non devono essere 
esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco 
o simili.
AVVERTENZA - Il volume audio in eccesso da 
auricolari e cuffie può causare la perdita dell’udito.
SOPRATTUTTO – MAI lasciare che alcuno, 
soprattutto bambini, spingano o colpiscano lo 
schermo, inseriscano oggetti nei fori, nelle tacche 
o in altre parti dell'involucro.

 Attenzione
Rischio di gravi lesioni o 
morte

 Rischio di scossa 
elettrica

Rischio di tensioni pericolose

 Manutenzione
Componente di 
manutenzione importante 

Indicazioni sul prodotto
I seguenti simboli vengono usati sul prodotto a 
indicazione di limitazioni, precauzioni e istruzioni 
di sicurezza. Ogni spiegazione verrà presa in 
considerazione riflettendo sul fatto che il prodotto ha 
determinate indicazioni. Si prega di annotare queste 
informazioni per ragioni di sicurezza.

Strumentazione di classe II: Questo 
dispositivo è stato progettato in modo tale da 
non richiedere un collegamento di sicurezza 

con messa a terra.
Terminale sotto tensione, pericoloso: I terminali 
contrassegnati sono pericolosi, in quanto sotto 
tens ione ,  i n  cond iz ion i  d i  no rma le 

funzionamento.

i
Attenzione, cfr. istruzioni di funzionamento: 
L’area indicata contiene batterie a moneta o 
a cella, sostituibili.

CLASS 1
LASER PRODUCT 

Prodotto laser di Classe 1: 
Questo prodotto contiene 
una sorgente laser di Classe 
1, che è sicura in condizioni 
di funzionamento normali.
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AVVERTENZA
Non ingerire batterie, pericolo di esplosione chimica.
Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col 
prodotto potrebbero contenere una batteria a 
moneta/bottone. Se la batteria a cella, modello 
moneta/bottone viene ingoiata, può causare gravi 
lesioni interne in sole 2 ore e può portare al decesso.
Tenere lontano dalla portata dei bambini batterie 
nuove e batterie usate.
Se lo scomparto batterie non si chiude in modo 
sicuro, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano 
dalla portata dei bambini.
Qualora si ritenga che le batterie vengano 
ingoiate o collocate all'interno del corpo, rivolgersi 
immediatamente a un medico.

– – – – – – – – – – – – 
Non collocare mai il set TV in una posizione instabile 
o inclinata. La TV potrebbe cadere, causando gravi 
lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare 
ai bambini, possono essere evitate prendendo facili 
precauzioni, quali ad esempio:
•	Uso di mobiletti o supporti consigliati dal produttore 

della televisione. 
•	Uso unicamente di mobili in grado di sostenere in 

modo sicuro la TV. 
•	Garantire che la TV non sporga dal bordo del 

mobile che la sostiene.
•	Non posizionare mai la TV su mobili alti (ad 

esempio credenze o librerie) senza ancorare sia il 
mobile che la TV a un adeguato supporto. 

•	Non appoggiare il set TV su indumenti o altri 
materiali che si interpongano fra la TV stessa e il 
mobilio di sostegno.

•	 Informare i bambini dei possibili pericoli che salire 
sui mobili per raggiungere la TV comporta. Qualora 
la TV venga conservata e spostata, valgono le 
stesse considerazioni indicate più sopra.

– – – – – – – – – – – – 
Un apparecchio collegato alla messa a terra di 
protezione dell’installazione dell’edificio attraverso 
le connessioni di CORRENTE o attraverso un 
altro apparecchio con un collegamento di messa 
a terra di protezione – e ad un sistema televisivo 
di distribuzione che usa un cavo coassiale può, in 
alcuni casi, creare rischi di incendio. Il collegamento 
a un sistema di distribuzione via televisione deve 
quindi essere eseguito tramite un dispositivo che 
fornisce isolamento elettrico al di sotto di una certa 
gamma di frequenza (isolatore galvanico)

AVVERTENZE PER 
L’INSTALLAZIONE A PARETE

•	Leggere le istruzioni prima di montare la TV a 
parete.

•	 Il kit di montaggio a parete è opzionale. Sarà 
possibile rivolgersi al proprio rivenditore locale, 
qualora le stesse non siano fornite in dotazione 
con la TV.

•	Non installare la TV a soffitto oppure su pareti 
inclinate.

•	Servirsi delle viti di montaggio a parete indicate e 
anche degli altri accessori.

•	Serrare saldamente le viti per il montaggio a parete 
al fine di evitare che la TV cada. Non serrare 
eccessivamente le viti.

Informazioni per la tutela dell'ambiente
Questa televisione è stata progettata per essere 
rispettosa dell'ambiente. Per ridurre il consumo 
energetico è possibile attenersi ai seguenti passaggi:
Qualora si imposti Risparmio energetico su 
Minimo, Medio, Massimo o Auto la TV ridurrà di 
conseguenza il consumo energetico. Qualora si 
desideri impostare la Retroilluminazione su un valore 
fisso, impostare come Personalizzato e regolare la 
Retroilluminazione (che si trova nell'impostazione 
Risparmio energetico) manualmente usando i tasti 
sinistro o destro sul telecomando. Impostare su Off 
per disattivare questa impostazione. 
Nota: Le opzioni disponibili di Risparmio energetico 
potrebbero differire a seconda della Modalità selezionata nel 
menu  Impostazioni>Immagine.

Le impostazioni di Risparmio energetico si trovano 
nel menu Impostazioni>Immagine. In caso contrario 
non sarà possibile intervenire sulle impostazioni.
Se  viene premuto consecutivamente il tasto Destro o 
Sinistro, il messaggio, “Lo schermo si spegne dopo 
15 secondi.”	verrà	visualizzato	a	video.	Selezionare	
Procedi, quindi	 premere	OK per spegnere subito 
lo schermo. Qualora non venga premuto nessun 
pulsante, lo schermo di spegnerà dopo 15 secondi. 
Premere qualsiasi pulsante sul telecomando o sulla 
TV per riaccendere lo schermo. 
Nota: L'opzione Schermo Off non è disponibile se la modalità 
è impostata su Gioco.

Quando la TV non viene usata, si prega di spegnerla o 
scollegarla dalla presa di corrente. In tal modo, anche 
il consumo di energia verrà ridotto.
Caratteristiche
•	TV a colori telecomandato
•	TV digitale terrestre/cavo integrata (DVB-T-C)
•	 Ingressi HDMI per collegare altri dispositivi con 

prese HDMI
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•	 Ingresso USB
•	Sistema menu OSD
•	 Ingressi AV posteriori per i dispositivi esterni (ad 

esempio lettori DVD, PVR, videgiochi, ecc.)
•	Sistema audio stereo
•	Televideo
•	Collegamento cuffia
•	Sistema programmazione automatica
•	Ricerca manuale
•	Spegnimento automatico fino a un massimo di 

otto ore.
•	Timer spegnimento
•	Protezione bambini
•	Audio in modalità muto automatica in assenza di 

trasmissione.
•	Riproduzione NTSC
•	AVL (Limite Volume Automatico)
•	PLL (Ricerca Frequenza)
•	 Ingresso PC
•	Modalità Giochi (opzionale)
•	Funzione immagine off
•	Registrazione dei programmi
•	Timeshift programmi
•	Ethernet (LAN) per connettività e servizi Internet
•	Supporto WLAN 802.11 a/b/g/n integrato 
•	Condivisione Audio Video
•	HbbTV
Accessori inclusi
•	Telecomando
•	Batterie non in dotazione
•	Manuale di istruzioni
Notifiche standby

Se la TV non riceve nessun segnale in ingresso, (ad 
esempio da un'antenna o da una sorgente HDMI) per 
3 miinuti, passa in modalità standby. Alla successiva 
riaccensione, viene visualizzato il seguente messaggio: 
“TV passata in modalità stand-by automaticamente 
perché non c'è stato segnale a lungo.” 
L’opzione Spegnimento automatico della TV (nel 
menu Sistema>Impostazioni>Altro) può essere 
impostato su un valore compreso fra 1 e 8 ore in 
modalità predefinita. Qualora questa impostazione 
non sia impostata su Off e la TV sia stata lasciata 
accesa e non usata durante il tempo impostato, 
passerà in modalità standby dopo che è trascorso il 
tempo impostato. Alla successiva accensione della TV, 
viene visualizzato il seguente messaggio. “TV passata 
automaticamente alla modalità stand-by in quanto 

non è stata eseguita nessuna operazione per un 
lungo periodo di tempo.” Prima che il televisore passi 
alla modalità standby, viene visualizzata una finestra 
di dialogo. Se non si preme alcun tasto, il televisore 
passa alla modalità standby dopo un periodo di attesa 
di circa 5 minuti. È possibile evidenziare Sì e premere 
OK per attivare immediatamente la modalità standby 
del televisore. Se si evidenzia No e si preme OK, il 
televisore rimane acceso. È anche possibile scegliere 
di annullare la funzione Auto TV OFF da questa 
finestra di dialogo. Evidenziare Disabilita e premere 
OK; il televisore rimarrà acceso e la funzione verrà 
annullata. È possibile attivare nuovamente questa 
funzione modificando l'impostazione dell'opzione Auto 
TV OFF dal menu Impostazioni>Sistema>Altro. 
Interruttore & Funzionamento Controllo TV

1. Direzione Su
2. Direzione Giù
3. Volume	 /	 Info	 /	 Selezione	 elenco	 sorgenti	 e	

interruttore	di	Standby-On
L'interruttore di controllo consente di controllare le 
funzioni di Volume / Programma / Sorgente e Standby-
On della TV.
Per modificare il volume: Aumentare il volume 
premendo il pulsante su. Diminuire il volume premendo 
il pulsante giù.
Per cambiare i canali: Premere la parte centrale 
del pulsante, il banner delle informazioni compare 
a video. Scorrere fra i canali salvati premendo il 
pulsante su o giù
Per modificare la sorgente: Premere due volte la 
parte centrale del pulsante (per due volte in totale); 
compare a video l'elenco dei canali. Scorrere fra le 
fonti disponibili premendo il pulsante su o giù.
Per spegnere la TV: Premere la parte centrale del 
pulsante e tenerlo premuto per alcuni secondi; la TV 
passa in modalità standby.
Per accendere la TV: Premere la parte centrale del 
pulsante, la TV si accende.
Note: 
Spegnendo la TV questo cerchio inizia a nuovamente con 
l'impostazione del volume.
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L'OSD del menu principale non può essere visualizzato 
mediante il pulsante di controllo.

Funzionamento con telecomando
Premere il pulsante  Menu sul telecomando per 
visualizzare la schermata del menu principale. 
Utilizzare i pulsanti di navigazione e il pulsante OK per 
navigare e selezionare. Premere il pulsante Return/
Back oppure Menu per uscire da una schermata 
menu.
Scelta ingresso
Una volta collegati sistemi esterni alla TV, sarà 
possibile passare a diverse fonti di ingresso Premere il 
pulsante Sorgente sul telecomando consecutivamente 
per selezionare le varie sorgenti.
Cambio dei canali e di volume
Sarà possibile modificare il canale e regolare il volume 
usando il pulsante Volume +/- e Programma +/- sul 
telecomando. 
Utilizzare il menu principale del TV

Quando si preme il pulsante Menu, nella parte 
inferiore dello schermo viene visualizzato il menu 
TV principale. È possibile navigare tra le voci di menu 
utilizzando i pulsanti direzionali sul telecomando. Per 
selezionare una voce o visualizzare le opzioni del 
sottomenu del menu evidenziato premere il pulsante 
OK. Quando si evidenzia un'opzione di menu, alcune 
delle voci del sottomenu di questo menu possono 
apparire sul lato superiore della barra dei menu per un 
accesso rapido. Per utilizzare una voce di accesso 
rapido, evidenziarla, premere OK e impostarla come 
desiderato, utilizzando i pulsanti direzionali Sinistra/
Destra. Alla fine, premere il pulsante OK o Indietro/
Ritorna per uscire.
Premere il pulsante Esci per chiudere e uscire.
1. Home
Quando si apre il menu principale, la barra del menu 
principale viene evidenziata. Il contenuto del menu 
iniziale può essere personalizzato aggiungendo 
opzioni da altri menu. È sufficiente evidenziare 
un'opzione e premere il pulsante di direzione Giù 
sul telecomando. Se viene visualizzata l'opzione 
Aggiungi a Schermata Principale, è possibile 
aggiungerla al menu principale. Allo stesso modo 
è possibile eliminare o modificare la posizione di 
una voce qualsiasi del menu principale. Premere 
il pulsante Direzione giù e selezionare l'icona 
Cancella o Sposta, quindi premere OK. Per spostare 
una voce di menu, usare i pulsanti di direzione Destra 
e Sinistra per selezionare la posizione in cui si desidera 
spostare la voce e premere OK.

2. TV
2.1. Guida
Con questa opzione è possibile accedere al menu 
elettronico della guida ai programmi. Rimandiamo 
alla sezione Electronic Programme Guide (EPG) 
per ulteriori informazioni in merito.
2.2. Canali
Con questa opzione è possibile accedere all’elenco 
canali. Rimandiamo alla sezione Come utilizzare 
l’elenco canali per ulteriori informazioni in merito.
2.3. Timer
È possibile impostare i timer per eventi futuri 
utilizzando le opzioni di questo menu. In questo menu 
è anche possibile rivedere i timer creati in precedenza.
Per aggiungere un nuovo timer, selezionare la scheda 
Aggiungi timer utilizzando i pulsanti Sinistra/Destra e 
premere OK. Impostare le opzioni del sottomenu come 
desiderato e, una volta terminato, premere OK. Verrà 
creato un nuovo timer. 
Per modificare un timer creato in precedenza, 
evidenziarlo, selezionare la scheda Modifica timer 
selezionato e premere OK. Modificare le opzioni del 
sottomenu come desiderato e premere OK per salvare 
le impostazioni.
Per cancellare un timer creato in precedenza, 
evidenziarlo, selezionare la scheda Elimina timer 
selezionato e premere OK. Verrà visualizzato un 
messaggio di conferma. Selezionare SI quindi premere 
OK per procedere. Il timer verrà annullato.
Non è possibile impostare i timer per due o più eventi 
che verranno trasmessi su canali diversi nello stesso 
intervallo di tempo. In questo caso vi verrà chiesto 
di scegliere uno di questi timer e di cancellarne 
altri. Evidenziare il timer che si desidera annullare 
e premere OK; verrà visualizzato il menu Opzioni. 
Quindi evidenziare Imposta/Annulla e premere OK 
per annullare il timer. Dopo di che dovrete salvare 
le modifiche. Per fare ciò, premere OK, evidenziare 
Salva modifiche e premere di nuovo OK.
2.4. Registrazioni
È possibile gestire le registrazioni utilizzando le 
opzioni di questo menu. È possibile riprodurre, 
modificare, eliminare o ordinare gli eventi registrati 
in precedenza. Evidenziare una scheda utilizzando il 
pulsante di direzione Sinistra o Destra e premere OK 
per visualizzare le opzioni disponibili.

Impostazioni di registrazione
È inoltre possibile configurare le preferenze di 
registrazione utilizzando la scheda Impostazioni 
nel menu Registrazioni. Selezionare il menu 
Impostazioni usando i pulsanti Sinistra o Destra 
quindi premere OK. Quindi selezionare la voce 
desiderata nel sottomenu e impostarla utilizzando i 
pulsanti Sinistra o Destra.
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Avvia presto: Sarà possibile impostare l'ora di 
inizio del timer di registrazione per avviare prima 
utilizzando questa impostazione.
Fine posticipata: Impostare l'ora di fine del timer di 
registrazione per concludere dopo utilizzando questa 
impostazione.
Differita max.: Quest'impostazione consente di 
impostare la durata massima consentita di postici-
pazione. Le opzioni disponibili sono approssimative 
e il tempo di registrazione effettivo può variare nella 
pratica a seconda della trasmissione. I valori dello 
spazio di archiviazione riservato e libero cambiano 
in base a questa impostazione. Assicurarsi di avere 
abbastanza spazio libero, altrimenti la registrazione 
istantanea potrebbe non essere possibile.
Cancellazione Automatica: Sarà possibile 
impostare il tipo di Cancellazione su Nessuno, 
Più vecchio, Più lungo o Più breve. Qualora il 
Tipo di cancellazione non sia impostato su Nessuno, 
sarà possibile impostare l'opzione Non riprodotto 
su Incluso o Escluso. Queste opzioni determinano 
le preferenze per l'eliminazione delle registrazioni 
al fine di ottenere più spazio di archiviazione per i 
record in corso.
Informazioni disco rigido: Sarà possibile 
visualizzare informazioni dettagliate sul dispositivo 
di archiviazione USB collegato alla TV. Evidenziare 
e premere OK per visualizzare e Indietro/Ritorna 
per chiudere.
Formatta disco: Per eliminare tutti i file sul 
dispositivo di archiviazione USB connesso e 
convertire il formato del disco su FAT32, sarà 
possibile servirsi di questa opzione. Premere il tasto 
OK quando l’opzione Formatta disco è evidenziata. 
Sullo schermo verrà visualizzato un menu che 
richiede l'inserimento di un numero pin (*). Dopo 
aver inserito il PIN verrà visualizzato un messaggio di 
conferma. Selezionare Sì e premere OK per avviare 
la formattazione del dispositivo di archiviazione USB. 
Per annullare, selezionare NO e premere OK. 
Il PIN predefinito può essere impostato su 0000 o 1234. 
Se è stato definito un PIN (richiesto in base alla selezione 
del paese) durante la prima installazione, utilizzare il PIN 
definito.

3. Impostazioni
È possibile gestire le registrazioni utilizzando le opzioni 
di questo menu. Rimandiamo alla sezione Indice 
menu impostazioni per ulteriori informazioni in merito.
4. App
Quando il televisore è collegato a Internet, saranno 
disponibili anche i contenuti relativi a Internet, inclusi 
i contenuti relativi alle applicazioni. Il menu Apps 
consente di accedere e gestire le applicazioni. È 
possibile aggiungere nuove applicazioni dal mercato 

o eliminare quelle esistenti. Per ulteriori informazioni, 
fare riferimento alla sezione Applicazioni.
5. Fonti
È possibile gestire i riferimenti della sorgente di 
ingresso utilizzando le opzioni di questo menu. Per 
cambiare la sorgente corrente, evidenziare una delle 
opzioni e premere OK. 
5.1. Impostazioni Sorgente
È	 possibile	 attivare	 o	 disattivare	 le	 opzioni	 fonte	
selezionate.
Installazione delle batterie nel telecomando

Rimuovere il coperchio posteriore per mettere in 
mostra lo scomparto batteria. Per farlo, seguire le 
seguenti istruzioni:
•	Posizionare la punta di una penna o un altro oggetto 

appuntito sulla cavità sopra il coperchio e premere 
verso il basso.

•	Premere sul coperchio e farlo scivolare in direzione 
della freccia.

Installare due batterie di tipo AAA. Accertarsi che i 
simboli (+) e (-) corrispondano (rispettare la polarità). 
Non utilizzare insieme batterie nuove e vecchie. 
Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo 
equivalente. Riposizionare il coperchio. 
Quando le batterie sono scariche, sullo schermo viene 
visualizzato un messaggio che indica che devono 
essere sostituite.. Si noti che quando le batterie sono 
scariche, le prestazioni del telecomando potrebbero 
risultare compromesse.
Le batterie non devono essere esposte a calore 
eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.
Collegamento Alimentazione

IMPORTANTE: L’apparecchio TV è progettato per 
funzionare con alimentazione 220-240V AC, 50 
Hz. Dopo aver tolto l'imballaggio, fare in modo che 
l'apparecchio TV raggiunga la temperatura ambiente 
prima di collegarlo all'alimentazione principale. Inserire 
il cavo di alimentazione alla presa della rete elettrica.
Collegamento antenna

Collegare l’antenna o il cavo TV nella presa INGRESSO 
ANTENNA (ANT TV) che si trova sulla parte posteriore 
della TV.
Lato posteriore della TV

ANT-TV
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 Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che 
sia la TV che il dispositivo engano spenti prima di 
eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver 
realizzato il collegamento sarà possibile accendere 

le unità e usarle.

Notifica di licenza
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e 
il logo HDMI Logo sono marchi o marchi registrati di 
HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e 
in altri Paesi.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, 
Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi 
di Dolby Laboratories. Opere riservate non pubblicate. 
Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. Tutti i 
diritti riservati.
“YouTube e il logo YouTube sono marchi registrati di 
Google Inc.”
Questo prodotto contiene una tecnologia soggetta a 
determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. 
L’uso o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori 
del prodotto sono operazioni vietate senza la licenza/
licenze adeguata/adeguate da Microsoft.
I proprietari dei contenuti si servono della tecnologia 
di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per 
proteggere la propria proprietà intellettuale, compresi 
i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo 
si serve della tecnologia PlayReady per accedere ai 
contenuti protetti da PlayReady e/o ai contenuti protetti 
da WMDRM. Qualora il dispositivo non applichi in 
modo adeguato le limitazioni sull’uso dei contenuti, 
i proprietari dei contenuti potrebbero richiedere a 
Microsoft di revocare l’abilità del dispositivo di usufruire 
dei contenuti protetti da PlayReady. La revoca non 
dovrebbe interessare i contenuti non protetti o i 
contenuti protetti da altre tecnologie di accesso 
ai contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero 
richiedere di aggiornare PlayReady per poter 
accedere ai loro contenuti. Qualora venga rifiutato 
un aggiornamento, non sarà possibile accedere al 
contenuto che richiede l’aggiornamento.
Il logo “Cl Plus” è un marchio di CI Plus LLP.
Il prodotto è protetto da norme sulla proprietà 
intellettuale di Microsoft Corporation. L’uso o la 
distrubuzione di tale tecnologia sono vietati salvo 
esplicita approvazione di Microsoft o di una sussidiaria 
autorizzata.

Informazioni sullo smaltimento
[Unione Europea]
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione 
significa che l’apparecchio elettrico o elettronico 
alla fine del ciclo di esercizio non deve essere 
smaltito insieme ai rifiuti domestici. È obbligatorio 
riportarlo ad un punto di raccolta per provvedere al 
suo riciclaggio o recupero di parti e materie prime, 
nonché allo smaltimento corretto, conformemente 
alle leggi nazionali in vigore e alla Direttiva 2012/19/
UE e 2013/56/UE.
Assicurando che questo prodotta venga smaltito 
correttamente, si contribuisce a prevenire potenziali 
conseguenze negative per l’ambiente e la salute 
umana che potrebbero invece essere causate da una 
gestione errata dello smaltimento di questo prodotto. 
Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo 
prodotto contattare gli uffici locali, il servizio smaltimenti 
rifiuti domestici o il negozio presso cui è stato 
acquistato.
A seconda delle leggi nazionali in vigore nel caso 
di smaltimento scorretto possono essere applicabili 
varie sanzioni.
(Utenti business)
Per smaltire questo prodotto, contattare il fornitore 
e controllare i termini e le condizioni del contratto 
d’acquisto.
[Paesi non -UE]
Questi simboli sono validi esclusivamente nell’Unione 
Europea.
Contattare le autorità di zona per maggiori informazioni 
sullo smaltimento e sul riciclo.
Il prodotto e l’imballaggio dovrebbero essere portate al 
punto di raccolta di zona per essere riciclate.
Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti in modo 
gratuito.
Nota: La dicitura Pb posta al di sotto del simbolo delle 
batterie indica che queste contengono piombo.

1 2

1. Prodotti
2. Batteria
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Specifiche tecniche del trasmettitore LAN 
Wireless

Gamme di frequenza Potenza massima 
in uscita

2400 - 2483,5 MHz (Canale 
1-Canale 13) < 100 mW

5150 - 5250 MHz (Canale 36 - 
Canale 48) < 200 mW

5250 - 5350 MHz (Canale 52 - 
Canale 64) < 200 mW

5470 - 5725 MHz (Canale 100 - 
Canale 140) < 200 mW

Limitazioni paesi
Questo dispositivo è stato pensato unicamente per 
uso domestico e in ufficio in tutti i paesi UE (e in altri 
paesi, a seconda della direttiva pertinente UE) senza 
limitazione eccetto per i paesi di seguito indicati.

Paese Limitazione

Bulgaria Autorizzazione richiesta per uso all’esterno 
e servizio pubblico

Francia Unicamente per uso all’interno per 2454-
2483.5 MHz

Italia Se usata all’esterno, è richiesta un’autoriz-
zazione generica

Grecia Uso all’interno, solo per banda da 5470 
MHz a 5725 MHz

Lussemburgo
Autorizzazione generale richiesta per la 
fornitura della rete e del servizio (non per 
spectrum).

Norvegia
La trasmissione radio è proibita per l’area 
geografica entro un raggio di 20 km dal 
centro di Ny-Ålesund

Federazione 
Russa Unicamente uso in spazi chiusi

I requisiti di qualsiasi paese potrebbero variare in 
qualsiasi momento. Consigliamo all’utente di verificare 
con le autorità locali lo stato attuale delle normative 
nazionali sia per le LAN 2.4 GHz che per quelle 5 GHz.
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Telecomando

4

1

3

6

7

9

11

13

14

15

5

26

25

24

23

19

18

17

16

8

2

21

22

10 20

12

1. Standby: Accende / Spegne la TV
2. Tasti numerici: Alterna il canale, inserisce un 

numero o una lettera nella casella di testo a video.
3. Lingua: Alterna le varie modalità audio (TV analo-

gica), visualizza e modifica la lingua audio/sottotitoli 
(ove disponibile, TV digitale)

4. Muto: Spegne completamente il volume della TV
5. Volume +/-
6. Guida: Visualizza la guida del programma 

elettronico
7. Pulsanti di navigazione: Aiuta a spostarsi 

nei menu, nel contenuto, ecc. e visualizza le 
sottopagine in modalità TXT quando viene premuto 
il tasto Destro o Sinistro

8. OK: Conferma le selezioni utente, tiene la pagina 
(in modalità TXT), visualizza il menu canali 
(modalità DTV)

9. Indietro / Torna: Torna alla schermata precedente, 
menu precedente, aprire la pagina indice (in 
modalità TXT)

10. Netflix: Lancia l'applicazione Netflix.
11. Pulsante personale 1 (*)
12. Tasti colorati: Attenersi alle istruzioni a video per 

le funzioni dei pulsanti colorati
13. Indietro: Sposta i frame all'indietro nei media, 

come ad esempio i film
14. Registra: Registra i programmi
15. Play: Inizia a riprodurre i media selezionati
16. Pausa: Mette in pausa i media in fase di 

riproduzione, avvia la registrazione timeshift
17. Arresto: Interrompe il media in fase di riproduzione
18. Avanzamento veloce: Sposta i frame in avanti nei 

media, come ad esempio i film
19. Pulsante personale 2 (*)
20. YouTube: Lancia l’applicazione YouTube.
21. Esci: Chiude ed esce dai menu visualizzati o torna 

alla schermata precedente
22. Info: Visualizza le informazioni sui contenuti a 

video, mostra le informazioni nascoste (mostra - in 
modalità TXT)

23. Menu: Visualizza il menu TV
24. Programma +/-
25. Testo: Visualizza il televideo (ove disponibile), 

premere nuovamente per mettere in sovra-
impressione il televideo su una normale immagine 
di una trasmissione (mix)

26. Fonte: Visualizza tutte le trasmissioni disponibili e 
le sorgenti contenuto

(*) IL MIO PULSANTE PERSONALE 1 & 2: 
Questi pulsanti potrebbero avere funzioni predefinite a 
seconda del modello. Sarà tuttavia possibile impostare 
una funzione speciale per questi pulsanti premendoli 
per cinque secondi quando ci si trova sulla sorgente o 
sul canale. Sullo schermo si visualizzerà un messaggio. 
Ora il pulsante selezionato Pulsante Personale viene 
associato con la funzione selezionata.
Si prega di notare che eseguendo la Prima 
Installazione, il pulsante personale 1&2 tornerà alla 
funzione predefinita.
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Collegamenti

Raccordo Tipo Cavi (non in dotazione) Dispositivo

Collegamento  
VGA  

(retro)

INGRESSO 
AUDIO 

Collegamento 
audio 

PC/YPbPr 
(retro) Cavo audio YPbPr/PC

HDMI 
Collegamento 

(lato&posteriore)

SPDIF Connessione  
SPDIF 

(uscita ottica) 
(parte posteriore)

INDIETRO AV
Connessione  
Indietro AV 

(Audio/Video) 
(retro) Cavo Audio/Video

CUFFIE Collegamento  
Cuffia  
(lato)

YPBPR Collegamento 
video 
YPbPr 

(parte posteriore)
Cavo di collegamento da PC a 

YPbPr

Collegamento  
USB  
(lato)

Collegamento  
CI  

(lato)

LAN Collegamento  
Ethernet 
(retro) Cavo LAN / Ethernet   

 

Consultare le illustrazioni sul lato 
sinistro. Sarà possibile usare un cavo 
da YPbPr a VGA per attivare il segnale 
YPbPr tramite ingresso VGA. Non 
è possibile utilizzare VGA e YPbPr 
contemporaneamente. Per attivare 
l'audio PC/YPbPr, sarà necessario 
usare gli ingressi audio sulla parte 
posteriore con un cavo audio YPbPr/
PC per il collegamento audio. Quando 
viene usato il kit di montaggio a parete 
(disponibile da terzi in mercato, non 
fornito in dotazione), consigliamo di 
collegare tutti i cavi sul lato posteriore 
della TV prima dell'installazione a 
parete. |inserire o rimuovere il modulo 
CI solo quando la TV è SPENTA. Per 
dettagli sulle impostazioni, consultare 
il manuale d'uso del modulo. Ogni 
ingresso USB della TV supporta 
dispositivi fino a un massimo di 
500mA. Il collegamento di dispositivi 
con valore superiore a 500mA 
potrebbe danneggiare la TV. In fase 
di  collegamento della strumentazione 
servendosi  di un  cavo HDMI alla TV, 
per garantire un’immunità sufficiente 
dalleradiazioni dalle frequenze 
parassite,sarà necessario usare un 
cavo HDMI schermato ad alta velocità 
(high grade) con ferrite.

 Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo engano spenti prima di eseguire 
eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e usarle.
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Accensione/Spegnimento
Per accendere la TV
Collegare il cavo di alimentazione a una presa di 
corrente, quale ad esempio una presa a parete (220-
240V AC, 50 Hz). 
Per accendere la TV dalla modalità di standby è 
possibile:
•	Premere il tasto Standby, Programma +/- o un tasto 

numerico sul telecomando.
•	Premere la parte centrale dell’interruttore funzione 

laterale sulla TV.
Per spegnere la TV
Premere il pulsante Standby sul telecomando oppure 
premere l'interruttore di controllo sulla TV e tenerlo 
premuto per alcuni secondi, fino a che la TV non passa 
in modalità standby.
Per spegnere completamente la TV, scollegare il 
cavo di alimentazione dalla presa di rete.
Nota: Quando la TV viene messa in modalità standby, il 
LED di standby potrebbe lampeggiare per indicare che 
alcune funzioni, come ad esempio la Ricerca Standby, lo 
Scaricamento Over Air o il Timer (Standby Search, Over Air 
Download or Timer) sono attive. Il LED lampeggia anche 
quando si accende la TV dalla modalità standby.

Prima installazione
Quando viene accesa per la prima volta, compare 
il menu "selezione lingua". Selezionare la lingua 
desiderata e premere OK. Nelle seguenti fasi della 
guida all'installazione, impostare le proprie preferenze 
utilizzando i pulsanti direzionali e il pulsante OK.
Nella seconda schermata impostare la preferenza del 
paese. A seconda della selezione del Paese potrebbe 
essere richiesto di impostare e confermare un codice 
PIN. Il numero PIN selezionato non può essere 
0000. Sarà necessario inserirlo se viene chiesto di 
inserire un PIN per qualsiasi funzionamento di menu 
successivamente.
Sarà possibile attivare la Modalità Negozio a questo 
punto. Questa opzione configurerà le impostazioni 
della TV per l'ambiente di conservazione, e a 
seconda del modello in uso, le funzioni supportate 
possono essere visualizzate sulla parte superiore 
dello schermo come banner informazioni. Questa 
opzione è pensata unicamente per l'uso in negozio. 
Consigliamo di selezionare Modalità Home per l'uso 
domestico. Questa opzione sarà disponibile nel menu 
Impostazioni>Sistema>Altro e potrà essere spenta 
in seguito. Effettuare la propria selezione e premere 
OK per continuare. 
A seconda del modello della TV e della selezione 
paese, il menu Impostazioni Privacy potrebbe 
venire visualizzato in questo momento. Usando 
questo menu è possibile impostare i privilegi della 
privacy. Evidenziare una funzione e usare i pulsanti 

direzionali Sinistra e Destra per attivare o disattivare. 
Leggere le relative spiegazioni visualizzate a video 
sullo schermo per ciascuna opzione evidenziata 
prima di effettuare eventuali modifiche. È possibile 
utilizzare i pulsanti Programma +/- per scorrere in 
alto e in basso, leggendo l’intero testo. Sarà possibile 
attivare o disattivare questa funzione dal menu 
Impostazioni>Sistema>Impostazioni Privacy. Se 
l’opzione Connessione a Internet è disattivata, viene 
saltata la schermata Impostazioni di Rete/Internet 
e non verrà visualizzata. Per eventuali domande, 
lamentele o commenti relativamente alla presente 
politica sulla privacy o sull’applicazione della stessa, 
ti invitiamo a contattarci tramite e-mail all’indirizzo: 
smarttvsecurity@vosshub.com.
Evidenziare	Successivo e premere il pulsante OK 
sul telecomando per continuare e verrà visualizzato 
il menu Impostazioni di Rete/Internet. Rimandiamo	
alla	 sezione	Connettività per	 configurare	 una	
connessione	 cablata	 o	 wireless.	 	 Sarà	 possibile	
modificare	 le	 preferenze	 in	 qualsiasi	momento	 dal	
menu	Sistema>Impostazioni	riservatezza.	Dopo	aver	
completato	 le	 impostazioni,	premere	 il	pulsante	OK 
per	continuare.
Nella schermata successiva è possibile impostare i 
tipi di trasmissione da cercare, la ricerca dei canali 
crittografati e il fuso orario (in base alla selezione del 
paese). Sarà inoltre possibile impostare un tipo di 
trasmissione come preferito. Verrà data la priorità al 
tipo di trasmissione selezionato durante il processo 
di ricerca, e i canali verranno elencati sulla parte 
superiore dell'Elenco Canali. Al termine, evidenziare 
Successivo e premere OK per continuare.
Informazioni sulla selezione del tipo di 
trasmissione
Per attivare un'opzione di ricerca per un tipo di 
trasmissione, evidenziarla e premere OK. Verrà 
selezionata la casella di controllo accanto all'opzione 
selezionata. Per disattivare l'opzione di ricerca, 
deselezionare la casella di controllo premendo OK 
dopo aver spostato il focus sull'opzione di tipo di 
trasmissione desiderata.
Antenna Digitale: Se viene attivata l'opzione di 
ricerca trasmissione Antenna, la TV cercherà le 
trasmissioni del digitale terrestre dopo che saranno 
state completate tutte le altre impostazioni iniziali.
Cavo Digitale: Se viene attivata l'opzione di ricerca 
trasmissione Cavo, la TV cercherà le trasmissioni 
del digitale terrestre via cavo dopo che saranno state 
completate tutte le altre impostazioni iniziali. Prima di 
iniziare la ricerca, viene visualizzato un messaggio 
che chiede se si desidera eseguire la ricerca nella 
rete via cavo. Se si seleziona Sì e si preme OK, 
nella	 schermata	 successiva	è	possibile	 selezionare	
Rete	o	impostare	valori	quali	Frequenza, ID di rete 
e Fase di ricerca. Ssi seleziona No e si preme OK, è 
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possibile	impostare	Frequenza di avvio, Frequenza 
di Stope Fase di ricerca nella	schermata	successiva. 
Al termine, evidenziare Successivo e premere OK 
per continuare.
Nota: La ricerca della durata varia a seconda del Passo di 
Ricerca selezionato.

Analogico: Se viene attivata l'opzione di ricerca 
trasmissione Analogica, la TV cercherà le trasmissioni 
analogiche via satellite dopo che saranno state 
completate tutte le altre impostazioni iniziali.
Dopo aver completato le impostazioni iniziali, la TV 
inizierà a cercare le trasmissioni disponibili dei tipi di 
trasmissione selezionati.
Mentre la ricerca continua, i risultati di scansione 
correnti verranno visualizzati nella parte inferiore dello 
schermo. Dopo aver salvato tutte le stazioni disponibili, 
verrà visualizzato il menu Canali. Sarà possibile 
modificare l'elenco canali conformemente alle proprie 
preferenze utilizzando l’opzione Modifica, o premere il 
pulsante Menu per uscire e guardare la TV.
Mentre la ricerca continua potrebbe venire visualizzato 
un messaggio che chiede se si intende ordinare i canali 
conformemente a LCN(*). Selezionare Sì e premere 
OK per confermare.
(*) LCN è il sistema Logical Channel Number che organizza le 
trasmissioni disponibili con una sequenza numerica di canali 
riconoscibile (ove disponibile).
Nota: Non spegnere la TV mentre è in corso l'inizializzazione 
della prima installazione. Si prega di notare che alcune opzioni 
potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione 
del paese.

Riproduzione multimediale trame ingresso USB
Sarà possibile collegare una unità di disco rigida esterna HDD 
da 2,5" o 3,5" oppure uno stick di memoria USB alla TV usando 
gli ingressi USB della TV.

IMPORTANTE: Eseguire il backup dei file sul 
dispositivo di archiviazione prima di eseguire il 
collegamento alla TV. Si noti che il produttore non  è in 
alcun modo responsabile di eventuali danni o perdite 
di dati. Alcuni tipi di dispositivi USB (ad esempio lettori 
MP3) o dischi rigidi/stick di memoria USB potrebbero 
non essere compatibili con la TV. La TV supporta la 
formattazione FAT32 e NTFS, ma la registrazione  
non sarà disponibile con i dischi formattati in modalità 
NTFS.
In fase di formattazione di dischi rigidi USB con più di 
1TB (Tera Byte) di spazio si potrebbero verificare alcuni 
problemi nel processo di formattazione.  
Attendere alcuni istanti prima di ogni collegamento 
e scollegamento, dato che il lettore potrebbe essere 
ancora in fase lettura file. Questa operazione potrebbe 
causare danni fisici al lettore USB e al dispositivo USB. 
Non estrarre il drive in fase di riproduzione di un file.
Sarà possibile usare gli hub USB con gli ingressi USB 
della TV. Gli hub USB alimentati da corrente esterna 
sono consigliati in questo caso. 

Consigliamo di usare direttamente gli ingressi USB 
della TV se si prevede di collegare un disco rigido USB.
Nota: In fase di visualizzazione di file immagine, il menu Media 
Browser può visualizzare solo 1000 file immagine salvati sul 
dispositivo USB connesso.

Registrazione USB
Registrazione di un programma
IMPORTANTE: Quando viene usato un nuovo 
disco rigido USB, consigliamo di formattare il disco 
servendosi dell'opzione Formatta disco nel menu 
TV>Registrazione>Impostazioni.
Per registrare un programma, è necessario per prima 
cosa collegare un disco USB alla TV mentre questa è 
spenta. Successivamente accendere la TV per attivare 
la funzione di registrazione.
Per usare la registrazione il disco USB dovrebbe avere 
almeno 2 GB di spazio ed essere compatibile con USB 
2.0. Qualora il drive USB non sia compatibile verrà 
visualizzato un messaggio di errore.
Per registrare programmi di lunga durata, come ad 
esempio film, consigliamo di usare un disco rigido USB.
I programmi registrati sono salvati nel disco USB 
collegato. Se lo si desiderata, è possibile memorizzare/
copiare registrazioni su un computer, tuttavia questi 
file non saranno disponibili per la riproduzione in un 
computer. Sarà possibile riprodurre le registrazioni 
solo tramite la TV.
Il ritardo Lip Sync potrebbe verificarsi durante la 
differita. La registrazione radio non è supportata La 
TV consente di registrare i programmi fino a dieci ore.
I programmi registrati vengono suddivisi in partizioni 
4GB. 
Nel caso in cui la velocità di scrittura del disco 
USB collegato non sia sufficiente, la funzione di 
registrazione potrebbe non essere disponibile.
Ecco perché consigliamo di usare i dischi rigidi USB 
per la registrazione di programmi HD.
Non scollegare l'USB/HDD mentre la registrazione è 
in corso. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo USB/
HDD collegato.
Se il cavo CA è scollegato mentre c'è un'impostazione 
timer di registrazione USB, questa impostazione verrà 
annullata.
È disponibile il supporto multi partizione. Sono 
supportate due differenti partizioni al massimo. La 
prima partizione del disco USB viene utilizzata per le 
funzioni predisposte di registrazione su USB. Inoltre 
deve essere formattata come partizione principale 
utilizzata per le funzioni predisposte di registrazione 
su USB.
Alcuni pacchetti stream potrebbero non essere 
registrati a causa di problemi i segnale. Talvolta il video, 
in fase di riproduzione, si blocca.
I tasti Registra, Play, Pausa, Display (per playlist 
dialogue) non possono essere usati quando è attivo 
il televideo. Qualora una registrazione parta dal 
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timer quando il televideo è attivo, il televideo viene 
automaticamente disattivato. Inoltre, l’uso del televideo 
è usato quando vi sono registrazioni o riproduzioni 
in corso.
Registrazione timeshift
Premere il pulsante Pausa in fase di visualizzazione di 
una trasmissione per attivare la modalità timeshifting. 
In modalità differita, il programma viene messo in 
pausa e simultaneamente registrato nel disco USB 
collegato.
Premere nuovamente Play  per riprendere i l 
programma messo in pausa dal punto in cui era stato 
interrotto. Premere il pulsante Stop per interrompere 
la registrazione timeshift e tornare alla trasmissione 
in diretta.
La funzione timeshift non può essere usata mentre ci 
si trova in modalità radio.
Sarà possibile usare la funzione di riavvolgimento 
rapido timeshift dopo aver ripreso la normale 
riproduzione o l’opzione di avanzamento rapido.
Registrazione Istantanea
Premere il pulsante Record per avviare la registrazione 
immediata di un evento durante la visione di un 
programma. Sarà comunque possibile premere il 
pulsante Record nuovamente sul telecomando per 
registrare l’evento successivo dopo aver selezionato il 
programma successivo dall’EPG. Premere il pulsante 
Stop per interrompere la registrazione istantanea. 
Non sarà possibile cambiare trasmissione durante la 
modalità registrazione. In fase di registrazione di un 
programma o durante il timeshifting, compare a video 
un messaggio di avvertenza nel caso in cui la velocità 
del dispositivo USB non sia sufficiente.
Visione dei programmi Registrati 
Selezionare Registrazioni dal menu TV. Selezionare 
la voce registrati dalla lista (se precedentemente 
registrati). Premere il tasto OK per visualizzare il menu 
Opzioni. Selezionare un'opzione, quindi premere il 
tasto OK.
Nota: La visualizzazione del menu principale e del menu voci 
non è disponibile durante la riproduzione.

Premere il pulsante Stop per interrompere la 
riproduzione e tornare alle Registrazioni.
Avanzamento lento
Premendo il pulsante Pausa in fase di visualizzazione 
di programmi registrati, la funzione di avanzamento 
rapido sarà disponibile. Sarà possibile usare il pulsante 
Avanzamento rapido per andare avanti. Premendo 
più volte il pulsante Avanzamento rapido verrà 
modificata la velocità di avanzamento.
Configurazione registrazioni
Selezionare la scheda Impostazioni nel menu 
TV>Registrazioni per configurare le impostazioni di 
registrazione e premere OK.

Formatta disco: Sarà possibile usare la funzione 
Formatta Disco per formattare il disco USB collegato. 
Per usare la funzione Formatta disco è necessario 
usare il PIN.
Nota: Il PIN predefinito può essere impostato su 0000 o 
1234. Qualora sia stato definito il PIN (richiesto a seconda 
della selezione paese) durante la Prima installazione, usare 
il PIN definito.

IMPORTANTE: La formattazione del drive USB elimina 
TUTTI i dati presenti, e il file system viene convertito 
in FAT32. Nella maggior parte dei casi gli errori di 
funzionamento verranno risolti dopo una formattazione 
ma verranno persi TUTTI i dati.
Qualora venga visualizzato a video il messaggio 
“Velocità di scrittura su disco USB troppo lenta 
per registrare” in fase di avvio di una registrazione, 
provare a riavviare la registrazione in questione. Se 
viene visualizzato ancora lo stesso errore, è possibile 
che il disco USB non soddisfi i requisiti di velocità 
Provare a connettere un altro disco USB.
Browser multimediale

È possibile riprodurre file musicali e filmati e 
visualizzare file di foto memorizzati su un dispositivo 
di archiviazione USB collegandolo al televisore. 
Collegare un dispositivo di memorizzazione USB a 
uno degli ingressi USB situati sul lato del televisore. 
Dopo aver collegato un dispositivo di archiviazione 
USB al browser multimediale TV, sullo schermo 
verrà visualizzato il menu. È possibile accedere al 
contenuto del dispositivo USB collegato in un secondo 
momento dal menu Sorgenti. Selezionare l'opzione 
di ingresso USB correlata da questo menu e premere 
OK. Quindi selezionare il file desiderato e premere OK 
per visualizzarlo o riprodurlo.
Sarà possibile impostare le preferenze del Media 
Browser usando il menu Impostazioni. È possibile 
accedere al menu delle impostazioni tramite la barra 
delle informazioni visualizzata nella parte inferiore dello 
schermo quando si preme il pulsante Info durante la 
riproduzione di un file video o la visualizzazione di un 
file di immagine. Premere il pulsante Info, evidenziare 
il simbolo dell’ingranaggio posizionato sulla barra 
delle informazioni e premere OK. Sono disponibili i 
menu Impostazioni immagine, Impostazioni audio, 
Impostazioni browser multimediale e Opzioni. Il 
contenuto di questi menu può variare a seconda del 
tipo di file multimediale attualmente aperto. Solo le 
Impostazioni Audio saranno disponibili durante la 
riproduzione di file audio.
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Funzionamento modalità Loop/Shuffle

Avviare la riproduzione  e attivare  
Tutti i file nell'elenco 
verranno riprodotti 
a ciclo continuo 
nell'ordine originale

Avviare la riproduzione  e attivare  
 

Lo stesso file verrà 
riprodotto a ciclo 
continuo (ripeti)

Avviare la riproduzione  e attivare  Tutti i file nell'elenco 
verranno riprodotti una 
volta in ordine casuale

Avviare la riproduzione  e attivare  
, 

Tutti i file nell'elenco 
verranno riprodotti a 
ciclo continuo nello 
stesso ordine casuale

Per utilizzare le funzioni della barra informativa, 
evidenziare il simbolo della funzione e premere OK. 
Per modificare lo stato di una funzione, evidenziare il 
simbolo della funzione e premere OK se necessario. 
Se il simbolo è contrassegnato da una croce rossa, 
significa che è disattivato.
FollowMe TV

Col dispositivo mobile è possibile trasmettere la 
trasmissione attuale dalla smart TV servendosi della 
funzione FollowMe TV. Installare l'applicazione 
Smart Center adeguata al proprio dispositivo. Avviare 
l'applicazione. 
Per ulteriori informazioni sull'uso della funzione 
rimandiamo alle istruzioni sull'applicazione usata.
Nota: In base al modello, il vostro TV potrebbe non supportare 
questa funzione. Questa applicazione potrebbe non essere 
compatibile con tutti i dispositivi mobili. I canali ultra HD (4K) 
non sono supportati, ed entrambi i dispositivi vanno collegati 
alla stessa rete.

CEC
Questa funzione consente di controllare i dispositivi 
dotati di CEC, collegati tramite porte HDMI, servendosi 
del telecomando della TV.
L’opzione CEC nel menu Impostazioni>Sistema>Altro 
dovrebbe come prima cosa essere impostata su 
Attivata. Premere il pulsante Sorgente e selezionare 
l'ingresso HDMI del dispositivo CEC collegato dal 
menu Elenco sorgenti. Quando viene collegato 
un nuovo dispositivo sorgente CEC, verrà elencato 
nel menu sorgenti col nome anziché col nome delle 
porte HDMI collegate (come ad esempio lettore DVD, 
Recorder 1 ecc.).
I l  te lecomando sarà in  grado d i  esegui re 
automaticamente le funzioni principali dopo aver 
selezionato la sorgente HDMI collegata. Per concludere 
questa operazione e controllare nuovamente la TV 
tramite telecomando, premere e tenere premuto il tasto 
“0-Zero” sul telecomando per 3 secondi.

È possibi le disatt ivare la funzional i tà CEC 
impos tando  l ’ opz ione  re l a t i va  da l  menu 
Impostazioni>Sistema>Altro.
La TV supporta la funzione ARC (Audio Return 
Channel). Questa funzione è un collegamento audio 
pensato per sostituire altri cavi fra la TV e un impianto 
audio (ricevitore A/V o impianto audio).
Quando la funzione ARC è attiva, la TV non disattiva 
automaticamente l'audio delle altre uscite audio. 
Sarà necessario portare il volume della TV a zero 
manualmente se si desidera sentire solo l’audio ARC 
(esattamente come per le uscite audio digitali ottiche 
o co-assiali). Per modificare il livello del volume del 
dispositivo collegato, selezionare un dispositivo 
dall'elenco. In questo caso i pulsanti di controllo 
del volume vengono indirizzati al dispositivo audio 
collegato.
Nota: ARC è supportato solo tramite l'ingresso HDMI2.

Controllo impianto audio
Consente di utilizzare un Amplificatore / Ricevitore 
audio con la TV. Sarà possibile controllare il volume 
servendosi del telecomando della TV. Per attivare 
questa funzione, impostare l’opzione Altoparlanti 
dal  menu Impostazioni>Sistema>Altro  su 
Amplificatore. Gli altoparlanti della TV verranno 
disattivati e l'audio della sorgente guardata verrà fornito 
dall'impianto audio collegato.
Nota: Il dispositivo audio dovrebbe supportare la funzione 
System Audio Control e l'opzione CEC dovrebbe essere 
impostata su Attiva.

Manuale Elettronico
Sarà possibile trovare istruzioni per le caratteristiche 
della TV nel Manuale elettronico. 
Per accedere al Manuale elettronico, aprire il menu 
Impostazioni, selezionare Manuali e premere OK. 
Per un accesso rapido premere il pulsante Menu e 
il pulsante Info.
Usando i pulsanti direzionali, selezionare la categoria 
desiderata. Ogni categoria comprende vari argomenti. 
Selezionare un argomento e premere OK per leggere 
le istruzioni.
Per chiudere la schermata del manuale elettronico 
premere il pulsante Exit o Menu.
Nota: In base al modello, il vostro TV potrebbe non supportare 
questa funzione. I contenuti del Manuale elettronico possono 
variare a seconda del modello.
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Indice menu Impostazioni

Contenuti menu immagine

Modalità
Sarà possibile modificare la modalità immagine per soddisfare le proprie preferenze o i 
propri requisiti. Immagine può essere impostata su una di queste opzioni: Cinema, Gioco 
(opzionale), Sport, Dinamico e Naturale.

Contrasto Imposta i valori di luminosità e buio dell'immagine.

Luminosità Controlla la luminosità dello schermo.

Nitidezza Imposta il valore di nitidezza per gli oggetti visualizzati sullo schermo.

Colore Imposta il valore del colore, regolando i colori.

Risparmio 
energetico

Per l'impostazione di Risparmio energetico su Personalizzato, Minimo, Medio, 
Massimo, Auto, Schermo Off oppure Off. 
Nota: Le opzioni disponibili potrebbero differire a seconda della Modalità selezionata.

Retroilluminazione Questa impostazione controlla il livello di retroilluminazione. La funzione di retroilluminazione non 
sarà attiva se il Risparmio energetico viene impostato su un'opzione che non sia Personalizzato.

Impostazioni 
Avanzate
Contrasto dinamico Sarà possibile modificare il rapporto di Contrasto Dinamico per raggiungere il valore desiderato.

Riduzione rumore In caso di segnale debole e immagine disturbata, usare l'impostazione Noise Reduction 
(Riduzione del rumore) per ridurre l'inconveniente.

Temp. colore Imposta il valore desiderato per la temperatura del colore. Freddo, Normale, Caldo e 
Personalizzato: queste sono le opzioni disponibili.

Punto di bianco Se l'opzione Temp colore è impostata su Personalizzato, questa impostazione sarà disponibile. 
Aumentare il livello di "caldo" o "freddo" dell'immagine premendo il pulsanti Sinistro o Destro.

Zoom immagine Imposta il formato desiderato dell'immagine.

Cambio 
immagine

Questa opzione potrebbe essere disponibile in base all'impostazione dello Zoom Immagine. 
Evidenziare e premere OK, quindi utilizzare i pulsanti direzionali per spostare l'immagine 
verso l'alto o verso il basso.

Modalità Film
I film sono registrati in un numero diverso di fotogrammi per secondo rispetto ai normali 
programmi televisivi. Attivare questa funzione quando si guardano i film per vedere 
chiaramente le scene di movimento veloci.

Tonalità pelle: Il livello di contrasto può essere regolato tra -5 e 5.

Cambio Colore Regola la tonalità del colore desiderata.

Gamma completa 
HDMI

Quando si guarda da una  sorgente HDMI, questa funzione sarà visibile. Sarà possibile 
usare questa funzione per migliorare l'oscurità dell'immagine.

Posizione PC (PC 
Position): Compare solo quando la sorgente di ingresso è impostata su VGA/PC.

Posizione 
automatica

Se l’immagine non è centrata in modalità VGA, utilizzare questa opzione per regolare 
automaticamente la posizione dell’immagine. Premere OK per iniziare la regolazione automatica.

Posizione H Questo comando sposta l'immagine orizzontalmente sul lato destro o sinistro dello schermo.

Posizione V Questa voce sposta l'immagine verticalmente verso la parte superiore o inferiore dello schermo.

Dot clock Le regolazioni Dot Clock correggono l'interfaccia che compare come una banda verticale in 
presentazioni a punti continui, come fogli di lavoro o paragrafi o testi in caratteri più piccoli.

Fase
A seconda della sorgente di ingresso (computer, ecc.) si potrà vedere un'immagine 
confusa o poco stabile a video. Usare una fase per ottenere un'immagine più chiara con 
un procedimento per tentativi.

Reset Resetta le impostazioni immagine riportandole alle impostazioni predefinite di fabbrica 
(eccetto la modalità Gioco).

Mentre si trova in modalità VGA (PC), alcuni elementi del menu Immagine non sarà disponibile. Invece, le impostazioni modalità VGA verranno 
aggiunte alle Impostazioni Immagine mentre si trova in Modalità PC.
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Indice menu Audio
Volume Regola il livello del volume.

Equalizzatore Seleziona la Modo equalizzatore. Le impostazioni personalizzate possono essere fatte 
solo quando ci si trova in modalità Utente.

Bilanciamento Regola la provenienza del suono dall'altoparlante sinistro o destro.

Cuffie
Imposta il volume della cuffia.
Accertarsi	 inoltre,	prima	di	usare	 le	cuffie,	che	il	volume	della	cuffia	sia	 impostato	a	
livello basso, per evitare danni all'udito.

Modo Suono Sarà possibile selezionare una modalità audio (se supportata dal canale selezionato).

AVL (Limite Volume 
Automatico)

La funzione definisce il suono per ottenere un livello di output fisso fra i vari programmi.
Se la voce Dolby Audio del menu è impostata diversamente da Off, l’impostazione 
AVL sarà modificata. Le opzioni Auto, Notte, Normale e Off saranno disponibili. In 
Modo Auto la TV passerà da Normale a Notte automaticamente a seconda delle 
informazioni sull’ora. Se non sono disponibili informazioni sull’ora questa opzione 
funzionerà sempre come Normale. Quando la TV passa in Modo Notte per la prima 
volta dopo aver impostato questa opzione su Auto, sullo schermo apparirà una finestra.
Si prega di notare che, in confronto alla Modo Normale, la Modo Notte offre un controllo 
dinamico della compressione più aggrassivo, il quale è adatto per ambienti silenziosi.

Cuffie/Lineout:

Quando si collega un amplificatore esterno alla TV utilizzando il jack delle cuffie, è 
possibile selezionare quest’opzione come Lineout. Se le cuffie sono collegate alla TV, 
impostare quest’opzione come Cuffia (Headphone).
Prima	di	usare	le	cuffie,	verificare	che	questa	voce	del	menu	sia	impostata	sulla	voce	
Cuffie. Se è impostato su Lineout,	l'uscita	dalla	cuffia	verrà	impostata	al	massimo,	e	
ciò potrebbe danneggiare l'udito.

Basso dinamico Attiva o disattiva la funzione Dynamic Bass (Basso Dinamico).

Dolby Audio
Le opzioni Smart, Film, Musica, News e Off saranno disponibili. Impostare su “Off” 
per disattivare i canali digitali. 
Nota: Alcune voci del menù Audio saranno di colore grigio e non disponibili se impostate in una modalità 
diversa da Off.

Suono surround La modalità surround audio può essere impostata su On od Off.

Uscita audio

Impostare la preferenza di uscita audio. Disponibili opzioni TV, S/PDIF e HDMI ARC. 
Non si avrà uscita audio se non attraverso l'opzione selezionata. Se viene selezionata 
l'opzione HDMI ARC, la funzione CEC sarà abilitata. 
Nota: A seconda dell'opzione selezionata, alcune voci nel menù Audio appariranno in grigio e non saranno 
disponibili.

Uscita digitale Imposta il tipo di audio in uscita digitale.
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Contenuti del menu Display
Tipo di rete Disattivare la connessione di rete o modificare il tipo di connessione.

Scansione di reti 
wireless

Avvia una ricerca per le reti wireless Questa opzione è disponibile solo se il Tipo di 
Rete è impostato su Dispositivo Wireless.

Premere WPS sul 
router wifi

Se il dispositivo modem/router è dotato di WPS, è possibile connettersi direttamente ad 
esso utilizzando questa opzione. Evidenziare questa opzione e premere OK. Andare 
sul dispositivo modem/router e premere il pulsante WPS per eseguire la connessione. 
Questa opzione è disponibile solo se il Tipo di Rete è impostato su Dispositivo 
Wireless.

Test di velocità 
internet

Avviare un test della velocità per verificare la larghezza di banda della connessione. Al 
termine, il risultato verrà visualizzato sullo schermo.

Impostazioni 
Avanzate Modificare le configurazioni IP e DNS del televisore. 

Wake ON Sarà possibile attivare o disattivare questa funzione impostandola su On od Off.
Nota: Per informazioni dettagliate sulle opzioni di questo menu, fare riferimento alla sezione Connettività.

Contenuti del menu installazione
Ricerca automatica 
dei canali 
(Risintonizzazione)

Visualizza le opzioni di sintonizzazione automatica. Antenna: Ricerca e salva le stazioni 
antenna DVB. Cavo: Ricerca e salva le stazioni cavo DVB. Analogico: Cerca e salva 
le stazioni analogiche. 

Ricerca manuale dei 
canali Questa funzione può essere usata per l’inserimento manuale di trasmissioni.

Ricerca canali di rete Visualizza i canali collegati nel sistema di trasmissione. Antenna: Cerca i canali della 
rete antenna. Cavo: Cerca i canali della rete via cavo. 

Sintonizzazione fine 
analogica

Sarà possibile utilizzare questa impostazione per la sintonizzazione dei canali automatici. 
Questa funzione non è disponibile se non sono memorizzati canali analogici e se il 
canale attualmente visualizzato non è un canale analogico.

Impostazioni 
di Installazione 
(Opzionale)

Visualizza il menu delle impostazioni di installazione. Ricerca Standby (*): La TV 
cercherà nuovi canali o canali mancanti quando si trova in standby. Verranno visualizzate 
le emittenti trovate più di recente. Aggiornamento dinamico dei canali(*): Se questa 
opzione è impostata su Attivata, le variazioni sulle trasmissioni, ad esempio frequenza, 
nome canale, lingua dei sottotitoli, ecc. verranno applicate in modo automatico mentre 
si sta guardando il programma.
(*) La disponibilità varia a seconda del modello.

Cancella Elenco 
servizi

Usare questa impostazione per cancellare i canali salvati. (*) Questa postazione è visibile 
solo quando l'opzione Paese è impostata su Danimarca, Svezia, Norvegia o Finlandia.

Seleziona rete attiva
Questa impostazione consente di selezionare unicamente le trasmissioni nella rete 
selezionata da elencare nell'elenco canali. Questa funzione è disponibile solo per 
l'opzione paese della Norvegia.

Informazioni di 
segnale

Sarà possibile usare questa voce del menu per monitorare informazioni legate al canale 
quasi ad esempio livello/qualità del segnale, nome della rete ecc. per le frequenze 
disponibili.

Prima installazione Rileva tutti i canali memorizzati e le impostazioni, reimposta la TV sulle impostazioni di 
fabbrica e avvia la prima installazione.
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Sistema - Contenuti Menu
Accesso 
Condizionato Controlla i moduli di accesso condizionato se disponibili.

Lingua Sarà possibile impostare una lingua diversa a seconda dell'emittente e del paese.

Impostazioni Privacy 
(*)

Gestire i propri privilegi della privacy per le applicazioni legate alla smart TV. Premere 
OK per accedere al menu e impostare conformemente alle proprie preferenze.

Genitori

Inserire la password corretta per modificare le impostazioni genitori. Sarà possibile 
regolare facilmente il Blocco Menu, Blocco Adulti, Blocco bambini o Guida in 
questo menu. Sarà anche possibile impostare un nuovo PIN o modificare il  PIN CICAM 
Predefinito usando le relative opzioni.
Nota: Alcune opzioni menù potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione del paese nella 
Prima Installazione. Il PIN predefinito può essere impostato su 0000 o 1234. Qualora sia stato definito il PIN 
(richiesto a seconda della selezione paese) durante la Prima installazione, usare il PIN definito.

Data/Ora Imposta la data e l'ora.

Fonti È possibile attivare o disattivare le opzioni fonte selezionate.

Accessibilità Visualizza le opzioni di accessibilità della TV.

Ipoudenti Attiva eventuali funzioni speciali inviate dall'emittente.

Descrizione 
Audio

Una traccia di narrazione verrà riprodotta per i non vedenti o per le persone con problemi 
alla vista. Premere OK per visualizzare tutte le opzioni menu Descrizione Audio. Questa 
funzione è disponibile solo se supportata dal canale trasmesso. 
Nota: La funzione di descrizione audio non può essere disponibile in modalità registrazione o time shifting.

Netflix

Qualora questa funziona sia supportata dalla TV, sarà possibile visualizzare il proprio 
numero ESN(*) e disattivare Netflix.
(*) Il numero ESN è un numero ID unico per Netflix, creato appositamente per identificare la TV.

Nota: Per lo streaming video 4K è richiesta una velocità di connessione a internet minima pari a 25Mb/s. Per 
un esempio dei requisiti per lo streaming di contenuti 4K si possono trovare ulteriori informazioni sul sito web 
(https://help.netflix.com/en/node/13444). Quando si inizia a trasmettere in streaming contenuti video tramite 
Internet, verrà analizzata la qualità della connessione, e la qualità HD o 4K potrebbe richiedere un po' di 
tempo per l'elaborazione. In caso di connessione lenta, questa operazione non sarà possibile. Verificare le 
capacità internet col fornitore internet qualora si nutrano dei dubbi in merito.

Per Saperne di Più Visualizza altre opzioni di impostazione della TV.

Timeout menu Modifica la durata di timeout per le schermate del menù.

LED Standby Se viene impostata su Off, il LED di standby non si accende quando la TV si trova in 
modalità standby.

HBBTV (*) Sarà possibile attivare o disattivare questa funzione impostandola su On od Off.

Aggiornamento 
software

Garantisce che nella TV sia installato il firmware più aggiornato. Premere OK per vedere 
le opzioni del menu.

Versione 
applicazione Visualizza la versione dell'applicazione corrente.

Modalità 
Sottotitoli

Questa opzione viene usata per selezionare quale modalità sottotitoli sarà a video 
(sottotitoli DVB / sottotitoli TXT)	qualora	entrambe	siano	disponibili.	Il	valore	predefinito	
è il sottotitolo DVB. Questa funzione è disponibile solo per l'opzione paese della 
Norvegia.

Spegnimento 
automatico della 
TV

Imposta l'ora desiderata di modo che la TV passi automaticamente in modalità standby 
quando non viene usata. Questo valore può essere impostato da 1 a 8 ms con step di 1 
ms. Sarà possibile disattivare questa opzione impostandola su Disabled (Disattivata).

Modalità Store Selezionare questa modalità per la visualizzazione del Negozio. Quando la Modalità 
Negozio è attivata, alcuni elemento nel menu TV potrebbero non essere disponibili.
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Attivare la 
Condivisione 
Audio Video

La funzione Condivisione Audio Video consente di condividere file salvati sullo 
smartphone o sul PC tablet. Qualora si disponga di uno smartphone o di un tablet PC 
compatibile e il software adeguato sia installato sarà possibile condividere / riprodurre foto 
sulla TV. Consultare le istruzioni del software di condivisione per ulteriori informazioni. 

Modalità di 
accensione

Questa impostazione configura la preferenza relativamente alla modalità di accensione. 
Sono disponibili le opzioni Ultimo stato e Standby.

Telecomando 
Virtuale Attiva o disattiva la funzione di telecomando virtuale.

CEC
Con questa impostazione sarà possibile attivare e disattivare completamente la 
funzionalità CEC. Premere il pulsante Sinistro o Destro per attivare o disattivare la 
funzione.

Accensione 
automatica CEC

Questa funzione consente ai dispositivi compatibili HDMI-CEC di accendere la TV e di 
passare automaticamente alla sorgente ingresso. Premere il pulsante Sinistro o Destro 
per attivare o disattivare la funzione.

Altoparlanti(*)
Per sentire l'audio della TV dal dispositivo audio collegato compatibile, impostare su 
Amplificatore. Sarà possibile usare il telecomando della TV per controllare il volume 
del dispositivo audio.

Mostra tutti i 
Cookie (*) Visualizza	tutti	i	cookie	salvati.

Elimina tutti i 
Cookie (*) Elimina	tutti	i	cookie	salvati.

OSS Visualizza le informazioni sulla licenza del Software Open Source.
(*) Queste funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda del modello della TV e il paese selezionato nella Prima Installazione.
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Funzionamento Generale della TV
Utilizzo dell'elenco canali

La TV ordina tutte le stazioni salvate nell'Elenco dei 
Canali. Sarà possibile modificare questo elenco dei 
canali, impostare i canali preferiti o le stazioni attive 
da elencare servendosi delle opzioni Elenco canali 
Premere OK per visualizzare l'Elenco Canali. È 
possibile filtrare i canali elencati o apportare modifiche 
avanzate all'elenco corrente utilizzando le opzioni 
delle schede Filtro e Modifica. Evidenziare la scheda 
desiderata e premere OK per visualizzare le opzioni 
disponibili.
Gestire l'elenco dei preferiti
Puoi creare quattro elenchi diversi dei tuoi canali 
preferiti. Accedere al menu TV>Canali o premere il 
pulsante OK per aprire il menu Canali. Evidenziare 
la scheda Modifica e premere OK per visualizzare 
le opzioni di modifica e selezionare l'opzione Tag/
Untag canale. Selezionare il canale desiderato 
nell'elenco premendo il pulsante OK mentre il canale 
è evidenziato. È possibile effettuare scelte multiple. È 
anche possibile utilizzare l'opzione Tag/Untag all per 
selezionare tutti i canali della lista. Quindi, premere 
il pulsante Indietro/Ritorno per tornare alle opzioni 
del menu Modifica. Selezionare l'opzione Aggiungi/
Rimuovi preferiti e premere di nuovo il pulsante 
OK. Verrà visualizzato l'Elenco canali preferiti. 
Impostare l'opzione elenco desiderata su On. Il canale 
selezionato / i canali selezionati verrà / verranno 
aggiunto / aggiunti all'elenco. Per togliere un canale o 
più canali dall'elenco dei preferiti, attenersi agli stessi 
passaggi e impostare l'opzione desiderata su Off.
È possibile utilizzare la funzione di filtraggio nel menu 
Canali per filtrare i canali nell'elenco dei canali in modo 
permanente in base alle proprie preferenze. Usando 
questa opzione Filtro, sarà possibile impostare uno dei 
propri elenchi preferiti in modo che venga visualizzato 
ogni volta che l'Elenco canali viene aperto.
Configurazione delle impostazioni genitori

Le opzioni del menu Impostazioni genitori possono 
essere usate per proibire agli utenti di guardare alcuni 
programmi, canali, oltre che di utilizzare determinati 
menu. Queste impostazioni si trovano nel menu 
Impostazioni>Sistema>Genitori.
Per visualizzare le opzioni del menu di blocco parentale 
sarà necessario inserire un codice PIN. Dopo aver 
codificato il numero di PIN corretto, verrà visualizzato 
il menu Impostazioni genitori.
Blocco Menu: Questa impostazione permette o nega 
l'accesso a tutti i menu o ai menu di installazione 
della TV. 
Blocco maggiore età: Se è impostata questa opzione 
la TV riceve le informazioni genitori dalla trasmissione, 

mentre se il blocco genitori è disattivato viene 
disattivato l'accesso alla trasmissione.
Nota: Se l'opzione paese della Prima installazione è 
impostata su Francia, Italia o Austria, il Blocco Genitori verrà 
impostato su 18 come valore predefinito.

Blocco bambini: Se questa opzione è impostata su 
ON, il TV può essere controllata solo dal telecomando. 
In tal caso, i pulsanti di controllo sulla TV non 
funzioneranno.
Blocco Internet: Se questa opzione è su On, le 
applicazioni che usano Internet saranno disattivate. 
Impostarla su Off per utilizzare nuovamente queste 
applicazioni.
Imposta PIN: Definisce un nuovo numero PIN. 
PIN CICAM predefinito: Questa opzione non sarà 
selezionabile se non è inserito nessun modulo 
CI nell'alloggiamento CI della TV. Sarà possibile 
modificare il PIN predefinito della CI CAM servendosi 
di questa opzione. 
Nota: Il PIN predefinito può essere impostato su 0000 o 1234. 
Se è stato definito un PIN (richiesto in base alla selezione del 
paese) durante la prima installazione, utilizzare il PIN definito.
Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda 
della selezione modello e/o paese nella Prima Installazione.

Guida elettronica ai programmi
Tramite la funzione di guida elettronica ai programmi del 
televisore è possibile visualizzare la programmazione 
degli eventi dei canali attualmente installati nella lista 
dei canali. Dipende dalla trasmissione correlata se 
questa funzione è supportata o meno.
Per accedere alla guida ai programmi, premere il 
pulsante Guida sul telecomando. È inoltre possibile 
utilizzare l'opzione Guida nel menu TV.
Ci sono 2 tipologie diverse di layout di programma 
disponibili, Linea temporale, e Ora/successivo. Per 
passare da un layout all'altro, evidenziare la scheda 
con il nome del layout alternativo nella parte superiore 
dello schermo e premere OK.
Utilizzare i pulsanti di navigazione per navigare 
nell’elenco programmi. Utilizzare il pulsante indietro 
Back/Return per utilizzare le opzioni delle schede sul 
lato superiore dello schermo. 
Programma linea temporale
In questa opzione di layout, tutti gli eventi dei canali 
elencati saranno visualizzati in base alla timeline. È 
possibile utilizzare i pulsanti direzionali per scorrere 
l'elenco degli eventi. Evidenziare un evento e premere 
OK per visualizzare il menu delle opzioni dell'evento.
Premere il pulsante indietro Back/Return per utilizzare 
le opzioni delle schede disponibili. Evidenziare la 
scheda Filtro e premere OK per visualizzare le opzioni 
di filtraggio. Per modificare il layout, evidenziare Ora/
Successivo e premere OK. È possibile utilizzare le 
opzioni Giorno precedente e Giorno successivo 
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per visualizzare gli eventi del giorno precedente e del 
giorno successivo.
Evidenziare la scheda Extra e premere OK per 
visualizzare le seguenti opzioni:

Evidenzia Genere: Visualizza il menu Evidenzia 
genere. Selezionare un genere e premere il pulsante 
OK. Saranno evidenziati tutti gli eventi della guida 
programmi che si adattano al genere selezionato.
Ricerca nella Guida: Visualizza le opzioni di ricerca. 
Usando questa funzione, è possibile eseguire una 
ricerca nel database della guida programmi in 
accordo al criterio selezionato. I risultati rilevanti 
saranno elencati.
Ora: Visualizza l 'evento attuale del canale 
evidenziato.
Zoom: Evidenziare e premere OK per visualizzare 
gli eventi in un intervallo di tempo più ampio.

Pulsante Ora/Successivo
In questa opzione di layout, verranno elencati solo 
gli eventi attuali e successivi dei canali in lista. È 
possibile utilizzare i pulsanti direzionali per scorrere 
l'elenco degli eventi.
Premere il pulsante indietro Back/Return per utilizzare 
le opzioni delle schede disponibili. Evidenziare la 
scheda Filtro e premere OK per visualizzare le opzioni 
di filtraggio. Per modificare il layout, evidenziare 
Programma linea temporale e premere OK.
Opzioni Evento
Servirsi dei pulsanti direzionali per evidenziare un 
evento e premere il pulsante OK per visualizzare il 
menu Opzioni . Le seguenti opzioni sono disponibili.
Seleziona canale: Utilizzando quest’opzione, è 
possibile passare al canale selezionato. La guida 
programmi verrà chiusa.
Maggiori informazioni: Visualizza, nel dettaglio, le 
informazioni sul programma selezionato. Utilizza i 
pulsanti di navigazione per scorrere il testo.
Imposta Timer su Evento / Elimina Timer su 
Evento: Selezionare l'opzione "Imposta Timer su 
Evento" e premere il pulsante OK. Sarà possibile 
impostare un timer per gli eventi futuri. Per annullare 
un timer già impostato, evidenziare l'evento e premere 
il pulsante OK. Quindi, selezionare Elimina Timer 
sull'opzione Il timer verrà annullato.
Record / Delete Rec. Timer: Selezionare l'opzione 
Record e premere il pulsante OK. Se l'evento viene 
trasmesso in futuro, verrà aggiunto all'elenco dei Timer 
da registrare. Se l'evento selezionato viene trasmesso 
al momento, la registrazione inizierà subito.
Per annullare un timer di registrazione già impostato, 
evidenziare quell'elenco e premere il pulsante OK e 
selezionare l'opzione Elimina registrazione. Timer. 
Il timer verrà annullato.
IMPORTANTE: Collegare o scollegare un disco USB mentre 
la TV è spenta. Successivamente accendere la TV per attivare 
la funzione di registrazione.

Note: Non è possibile passare ad altri canali mentre c'è una 
registrazione o un timer attivo sul canale attuale.
Non è possibile impostare un timer o un timer di registrazione 
per due o più singoli eventi nello stesso intervallo di tempo.

Servizi televideo
Premere il pulsante Text per accedere. Premere 
nuovamente per attivare la modalità mix che consente 
di visualizzare la pagina televideo e la trasmissione 
TV contemporaneamente. Premere ancora una volta 
per uscire. Quando è disponibile il sistema FASTEXT, 
le sezioni della pagina del televideo sono codificate a 
colore e possono essere selezionate premendo i tasti 
colorati. Attenersi alle istruzioni visualizzate a video.
Televideo digitale
Premere il pulsante Text per visualizzare le informazioni 
sul televideo digitale. Usarlo coi pulsanti colorati, coi 
pulsanti cursore e col pulsante OK. Il metodo di 
funzionamento può variare a seconda del contenuto 
del teletext digitale. Attenersi alle istruzioni visualizzate 
a video sulla schermata del televideo digitale. Quando 
viene premuto nuovamente il pulsante Text, la TV torna 
alla trasmissione TV.
Aggiornamento software

La TV è in grado di trovare e aggiornare il firmware sui 
canali di trasmissione o tramite Internet. 
Ricerca aggiornamento software tramite 
interfaccia utente
Sul menu principale selezionare Impostazioni>Sistema 
e poi Altro. Accedere a Aggiornamento software 
e premere il pulsante OK. Selezionare Cerca 
aggiornamenti, quindi premere il tasto OK per 
controllare la presenza di un nuovo aggiornamento 
software.
Nel caso in cui vengano trovati nuovi aggiornamenti, 
ne viene avviato lo scaricamento. Al termine del 
download, verrà visualizzata un’avvertenza, premere il 
tasto OK per completare il processo di aggiornamento 
software, quindi riavviare la TV.
Ricerca di 3 AM e modalità aggiornamento
La TV cercherà nuovi aggiornamenti alle ore 3:00 
se la Scansione automatica nel menu Opzioni 
aggiornamento è Attiva e se la TV è collegata al 
segnale dell'antenna o a Internet. Se viene trovato un 
nuovo software, e scaricato con esito positivo, verrà 
installato alla prossima accensione. 
Nota: Non scollegare il cavo di alimentazione mentre il LED 
lampeggia durante il processo di riavvio. Se la TV non si 
accende dopo l'aggiornamento, scollegarla, attendere due 
minuti, quindi ricollegarla.
Tutti gli aggiornamenti vengono sottoposti a controllo 
automatico. Se viene esegue una ricerca nel manuale ma 
non è possibile trovare il software richiesto, la presente fa 
fede come versione corrente.
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Guida alla risoluzione dei problemi e 
suggerimenti

La TV non si accende
Accertarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente 
collegato alla presa a parete. Premere il tasto Power 
sulla TV oppure 
Immagine di qualità scadente
•	Verificare di aver eseguito correttamente la 

sintonizzazione della TV.
•	 Il segnale di livello basso può provocare distorsioni 

del l ' immagine. Control lare i  col legament i 
dell'antenna.

•	Controllare di aver inserito la frequenza di canale 
corretta qualora sia stata eseguita la procedura di 
sintonizzazione manuale. 

Nessuna immagine
•	La TV non riceve nessun segnale. Assicurarsi di aver 

selezionato la fonte di ingresso corretta.
•	L’antenna è collegata correttamente? 
•	 Il cavo dell’antenna è danneggiato? 
•	Sono state usate le spine giuste per collegare 

l'antenna? 
•	 In caso di dubbio, contattare il rivenditore.
Assenza di audio
•	Verificare che l'audio della TV sia disattivato. 

Premere il pulsante Mute o alzare il volume per 
controllare.

•	L'audio viene emesso solo da un altoparlante. 
Controllare le impostazioni di bilanciamento dal 
menu Audio.

Telecomando - nessun funzionamento
•	Le batterie potrebbero essere scariche. Sostituire 

le batterie. 
•	Le batterie potrebbero essere state inserite in modo 

errato. Rimandiamo alla sezione “Inserimento delle 
batterie nel telecomando”. 

Nessun segnale su una sorgente di ingresso
•	È possibile che non vi sia nessun dispositivo 

connesso.
•	Controllare i cavi AV e i collegamenti dal dispositivo.
•	Controllare che il dispositivo sia acceso.
L’immagine non è centrata nella sorgente VGA.
Per fare in modo che la TV centri automaticamente 
l’immagine, entrare nel menu Posizione PC nel 
menu Immagine, evidenziare Autoposizionamento 
e premere OK. Attendere il completamento. Per 
impostare manualmente la posizione dell’immagine, 
utilizzare le opzioni Posizione H e Posizione V. 
Selezionare l’opzione desiderata e utilizzare i tasti 

direzionali Destra e Sinistra sul telecomando per 
impostarla.
Registrazione non disponibile 
Per registrare un programma, sarà come prima 
cosa necessario collegare un disposit ivo di 
archiviazione USB alla TV mentre questa è spenta. 
Successivamente accendere la TV per attivare la 
funzione di registrazione. Qualora non sia possibile 
eseguire la registrazione, controllare che il dispositivo 
di archiviazione sia stato debitamente formattato e che 
vi sia spazio a sufficienza.
USB troppo lento 
Qualora venga visualizzato il messaggio “Velocità 
di scrittura USB troppo lenta per registrare” in fase 
di avvio di una registrazione, provare a riavviare la 
registrazione. Se viene visualizzato ancora lo stesso 
errore, è possibile che il dispositivo di archiviazione 
USB non soddisfi i requisiti di velocità. Provare a usare 
un dispositivo di archiviazione USB diverso.
Modalità tipica monitor - ingresso PC

La tabella che segue illustra alcune delle modalità di 
visualizzazione tipiche del video. La TV potrebbe non 
supportare tutte le risoluzioni.

Indice Risoluzione Frequenza

1 640x480 60Hz
2 640x480 75Hz
3 800x600 56Hz
4 800x600 60Hz
5 800x600 72Hz
6 800x600 75Hz
7 1024x768 60Hz
8 1024x768 70Hz
9 1024x768 75Hz

10 1152x864 75Hz
11 1280x768 60Hz
12 1360x768 60Hz
13 1280x960 60Hz
14 1280x1024 60Hz
15 1280x1024 75Hz
16 1400x1050 60Hz
17 1440x900 60Hz
18 1440x900 75Hz
19 1920x1080 60Hz
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Compatibilità segnale AV e HDMI

Sorgente Segnali supportati Disponibile

AV 
posteriore

PAL O

SECAM O

NTSC4.43 O

NTSC3.58 O

YPbPr 

480i, 480p 60Hz O

576i, 576p 50Hz O

720p 50Hz,60Hz O

1080i 50Hz,60Hz O

HDMI

480i, 480p 60Hz O

576i, 576p 50Hz O

720p 50Hz,60Hz O

1080i 50Hz,60Hz O

1080p
24Hz, 25Hz, 
30Hz, 50Hz, 
60Hz

O

(X: Non disponibile, O: Disponibile)

In certi casi i segnali della TV LCD possono non essere 
ricevuti e visualizzati correttamente. Il problema può 
essere causato dall’incompatibilità con gli standard 
dei dispositivi di ingresso (lettore DVD, decoder 
digitale, ecc). Se si dovessero verificare tali problemi, 
contattare il rivenditore e il produttore dei dispositivi.
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Formati di file supportati per la modalità USB
Formati video compatibili

Estensione Codec Video Risoluzione massima e Frame Rate e Bit Rate

.mpg, .mpeg, .dat, .vob
MPEG1/2, H.264, VC1

H.264: 1080Px2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 
50Mbps Altro: 1080P@60fps - 50Mbps

.ts, .trp, .m2ts

.avi MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG

.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, 

.3gp, .3g2, .3gpp MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264

.mkv MPEG 1/2, MPEG4, H.264

.flv Sorenson Sp, MPEG4, H.264

.ogm, .ogg MPEG1/2, MPEG4

.asf, .wmv MPEG4, WMV3, VC1

.rm, .rmvb RV30, RV40

.webm VP9, VP8

.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, 
MPEG transport stream, 
.ts,.trp, .tp, .mkv

HEVC/H.265

Formati immagine compatibili

Estensione Specifiche Risoluzione (larghezza x 
altezza)

.jpg, .jpeg
Baseline 8192 x 8192

Progressive 3000 x 3000

.bmp
RGB 1/4/8/16/24/32 bit

8192 x 8192

RLE 4/8 bit

.gif
87a

89a (Solo 1 immagine in formato animazione)

.png

Scala di grigi, 24/32 bit per pixel

Formato interlacciato

Progressive

.tiff, .tif Formato file immagine taggato

.webp
Compressione con perdita di dati VP8 versione key frame 
supporto numero 0~3

Compressione senza perdita
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Formati audio compatibili

Estensione Formato

.mp3, .mp3,

.ac3, .ac3,

.aac .AAC

.wma WMA

.amr .AMR-NB, .AMR-WB

.wav . MPEG La, .AAC, .PCM

.flac . FLAC

Formati sottotitoli compatibili

Sottotitoli esterni

Estensione Specifiche

.ssa SubStation Alpha

.ass Advanced SubStation Alpha

.srt Subripper

.sub Micro DVD / SubViewer

.sub + .idx VOBSub

.txt Micro DVD / TMPlayer / MPL2

.mpl MPL2

.smi Sami

.jss JACOSUB

.ttml TTML

.txt / .sub SOTTOTITOLIDVD

.lrc -

Sottotitoli interni

Estensione Specifiche

.mkv VOBSub

.mkv ASS / SSA / TEXT

.dat, .mpg, .mpeg, .vob Sottotitoli DVD

.mp4, Sottotitoli DVD, TEXT
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Risoluzioni DVI supportate
In	fase	di	collegamento	del	dispositivo	ai	connettori	della	TV	usando	il	cavo	convertitore	DVI	(cavo	da	DVI	a	
HDMI	-	non	fornito	in	dotazione),	rimandiamo	alle	seguenti	informazioni	sulla	risoluzione.

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

640x400 x
640x480 x x x x

800x600 x x x x x

832x624 x

1024x768 x x x x x

1152x864 x x x

1152x870 x
1280x768 x x
1360x768 x
1280x960 x x

1280x1024 x x

1400x1050 x x
1440x900 x x

1600x1200 x

1680x1050 x
1920x1080 x
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Connettività
Connettività cablata

Collegamento a una rete cablata
•	 Sarà	 necessario	 disporre	 di	 un	modem/router	
connessi	a	una	connessione	a	banda	larga	attiva.

•	 Connettere	 la	TV	 al	modem/router	 tramite	 cavo	
Ethernet.	C'è	una	porta	LAN	sulla	parte	posteriore	
della TV.

2

3

1

1. Connessione ISP a banda larga
2. Cavo LAN (ethernet)
3. Ingresso LAN sul lato posteriore della TV
Per configurare le impostazioni cablate fare 
riferimento alla sezione Rete nel menù Impostazioni.
•	 Si	può	collegare	la	TV	alla	rete	LAN	a	seconda	della	
configurazione	di	rete.	In	questo	caso,	utilizzare	un	
cavo	Ethernet	per	connettere	la	TV	direttamente	alla	
presa	di	rete	nella	parete.

1

2

1. Presa di rete a parete
2. Ingresso LAN sul lato posteriore della TV
Configurazione delle impostazioni del 
dispositivo cablato
Tipo di rete
Il Tipo di rete può essere selezionato come Dispositivo 
Cablato, Dispositivo wireless o Disattivato, in base alla 
connessione attiva alla TV. Selezionare Dispositivo 

Cablato se si sta eseguendo il collegamento tramite 
Ethernet.
Test di velocità internet
Evidenziare Internet Speed Test e premere il pulsante 
OK. La TV controllerà la presenza di connessione 
internet e visualizzerà il risultato al termine. 
Impostazioni Avanzate
Evidenziare Impostazioni Avanzate e premere 
il pulsante OK. Sulla schermata successiva sarà 
possibile modificare le impostazioni IP e DNS sulla TV. 
Evidenziare la voce desiderata e premere il pulsante 
Sinistro o Destro per modificare l'impostazione da 
Automatica a Manuale. Ora sarà possibile accedere 
ai valori IP Manuale e / o DNS Manuale. Selezionare 
la voce desiderata dal menu a discesa e inserire 
i nuovi valori servendosi dei pulsanti numerici del 
telecomando. Evidenziare Salva e premere il tasto 
OK per salvare le impostazioni al termine. 
Collegamento wireless

Collegamento a una rete wireless
La TV non può essere collegata alle reti con SSID 
nascosto. Per rendere il modem SSID visibile, 
modificare le impostazioni SSID tramite il software 
del modem. 

1

1. Connessione ISP a banda larga
Per aumentare la larghezza di banda, è previsto un 
router N-wireless (IEEE 802.11a/b/g/n) con bande 2.4 e 
5 GHz simultanee. Ottimizzato per uno streaming video 
HD più fluido e più veloce, trasferimenti file e gioco HD.
•	 La	frequenza	e	il	canale	variano	a	seconda	dell'area.
•	 La	 velocità	 di	 trasmissione	 varia	 a	 seconda	della	
distanza	 e	 del	 numero	 di	 ostruzioni	 tra	 i	 prodotti	
di	 trasmissione,	 la	 configurazione	 dei	 prodotti,	 le	
condizioni	 delle	 onde	 radio,	 il	 traffico	 di	 linea	 e	 i	
prodotti	usati.	La	trasmissione	può	essere	interrotta	
o	 disconnessa	 in	 base	 alle	 condizioni	 delle	 onde	
radio,	dei	telefono	DECT	o	altri	dispositivi	WLAN 11b. 
I	valori	standard	della	velocità	di	trasmissione	sono	
i	valori	massimi	teoretici	per	gli	standard	wireless.	
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Non	si	tratta	delle	velocità	effettive	di	trasmissione	
dei	dati.

•	 La	posizione	in	cui	la	trasmissione	è	migliore	varia	
a	seconda	dell'ambiente	di	utilizzo.

•	 La	 funzione	Wireless	 della	TV	 supporta	 i	modem	
802.11	 del	 tipo	 a,b,g	 &	 n.	Consigliamo	 di	 usare	
il	 protocollo	 di	 comunicazione	 IEEE	 802.11n	 per	
evitare	possibili	problemi	in	fase	di	visualizzazione	
dei	video.

•	Modificare	il	SSID	del	modem	se	sono	presenti	altri	
modem	nelle	 circostanze	 con	 lo	 stesso	SSID.	 In	
caso	contrario,	si	potrebbero	riscontrare	problemi	di	
connessione.	Usare	la	connessione	via	cavo	in	caso	
di	problemi	con	la	connessione	wireless.	

Configurazione delle impostazioni del 
dispositivo wireless
Aprire	 il	menu	 Impostazioni di rete	 e	 selezionare	
Tipo di rete come Dispositivo wireless per	avviare	
il	processo	di	connessione.
Selezionare	 l’opzione	Scan Reti Wireless e fare 
clic	 su	OK	 per	 iniziare	 la	 ricerca	delle	 reti	wireless	
disponibili.	Tutte	 le	 reti	 trovate	compariranno	 in	una	
lista.	Selezionare	 la	 rete	 dall'elenco	e	 premere	OK 
per	connettersi.	
Nota: Se il modem supporta la modalità N, si dovrebbero 
impostare le modalità N.

Se	 la	 rete	 selezionata	 è	 protetta	 da	 password,	
immettere	la	chiave	corretta	usando	la	tastiera	virtuale.	
Sarà	possibile	usare	questa	tastiera	mediante	i	tasti	di	
navigazione	e	il	tasto	OK del telecomando.
Attendere	fino	a	quando	l’indirizzo	IP	viene	visualizzato	
sulla schermata.
Ciò	 significa	 che	 il	 collegamento	 è	 stabilito.	 Per	
scollegarsi	 da	 una	 rete	wireless,	 evidenziare	Tipo 
di rete e	 premere	 i	 pulsanti	 Sinistra	 e	Destra	 per	
impostare	su	Disattivato.
Qualora il router disponga di WPS, sarà possibile 
collegarsi direttamente al modem/router senza 
inserire la password o senza aggiungere come prima 
cosa la rete. Selezionare l’opzione ”Premere WPS 
sul proprio router wifi”e premere il pulsante OK. 
Andare sul dispositivo modem/router e premere il 
pulsante WPS per eseguire la connessione. Dopo 
che i dispositivi saranno stati abbinati si vedrà una 
conferma di connessione sulla TV. Selezionare OK 
per procedere. Non è richiesta nessuna ulteriore 
configurazione.
Evidenziare	Internet Speed Test	e	premere	il	tasto	OK 
per	controllare	la	velocità	di	connessione	a	Internet.	
Evidenziare	 Impostazioni avanzate e	 premere	 il	
pulsante OK	per	aprire	il	menu	impostazioni	avanzate.	
Usare	 i	 tasti	 di	 navigazione	 e	 i	 tasti	 numerici	 per	
eseguire	le	impostazioni.	Evidenziare	Salva e premere 
il	tasto	OK	per	salvare	le	impostazioni	al	termine.	

Altre informazioni
Lo	 stato	 del	 collegamento	 verrà	 visualizzato	 come	
Connesso o Non connesso e verrà	 visualizzato	
l'indirizzo	IP	attuale,	se	viene	stabilita	una	connessione.
Connessione al dispositivo mobile via WLAN
•	 Se	il	dispositivo	mobile	è	dotato	di	funzione	WLAN , è 
possibile	connetterlo	alla	TV	via	router	per	accedere	
al	contenuto	del	dispositivo.	In	tal	caso,	il	dispositivo	
mobile	 deve	 disporre	 di	 un	 apposito	 software	 di	
condivisione.

	 Collegare	il	televisore	al	router	seguendo	i	passaggi	
indicati	nelle	sezioni	precedenti.

	 Successivamente,	collegare	il	dispositivo	mobile	al	
router	e	attivare	il	relativo	software	di	condivisione.	
Quindi,	selezionare	i	file	da	condividere	con	la	TV.

	 Se	 la	 connessione	 viene	 stabilita	 correttamente,	
sarà	possibile	accedere	ai	file	condivisi	del	telefono	
mediante	l’AVS	(Condivisione	Audio	Video)	del	TV.

	 Selezionare	l’opzione	AVS dal menu Sorgenti e fare 
clic	su	OK	per	visualizzare	i	dispositivi	media	server	
disponibili	nella	rete.	Selezionare	il	dispositivo	mobile	
e premere OK	per	continuare.

•	Ove disponibi le,  sarà possibi le scar icare 
l'applicazione telecomando remoto dal server del 
provider dell'applicazione del dispositivo mobile. 
Nota: Questa funzione potrebbe non essere supportata da 
tutti i dispositivi mobili.

Wake ON
Wake-on-LAN (WoL) e Wake-on-Wireless LAN 
(WoWLAN) sono standard che consentono di 
accendere o risvegliare un dispositivo con un 
messaggio di rete. Il messaggio viene inviato al 
dispositivo tramite un programma eseguito su un 
dispositivo remoto connesso alla stessa rete area 
locale, ad esempio uno smartphone. 
La TV è compatibile WoL e WoWLAN. Questa 
funzione potrebbe essere disabilitata durante il primo 
processo di installazione. Per attivare questa funzione 
impostare l’opzione Attiva nel menu Impostazioni di 
rete/Internet su On. Sarà necessario che entrambi i 
dispositivi, dai quali viene inviato il messaggio di rete 
alla TV, e la TV stessa, siano connessi alla stessa rete. 
La funzione Wake On è supportata solo per i dispositivi 
Android e può essere usata unicamente  tramite le 
applicazioni YouTube e Netflix.
Per usare questa funzione la TV e il telecomando 
dovrebbero essere connessi almeno una volta mentre 
la TV è accesa. Se la TV viene spenta, la connessione 
deve essere ristabilita all'accensione successiva. 
Altrimenti la funzione non sarà disponibile. Ciò non vale 
tuttavia quando la TV viene messa in modalità standby.
Le performance di alcuni dispositivi presenti 
sul mercato potrebbero tuttavia variare a causa 
dell'architettura del software. Per usare la funzione 
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Wake On con prestazioni migliori verificare che il 
dispositivo sia dotato dell’ultima versione di firmware.
Qualora si desideri che la TV consumi meno energia 
quando è in standby, sarà possibile disattivare questa 
funzione impostando l’opzione Wake On su Off.
Display Wireless

Display wireless è uno standard per video in streaming 
e contenuti audio  . Questa funzione consente di usare 
la TV come dispositivo di visualizzazione wireless.
Uso con dispositivi mobili
Sono disponibili diversi standard che consentono la 
condivisione di schermi, inclusi contenuti grafici, video 
e audio tra dispositivo mobile e TV.
Collegare come prima cosa il dongle USB alla TV, 
qualora quest'ultima non disponga della funzionalità 
WiFi.
Quindi, premere il pulsante Source sul telecomando 
e passare alla sorgente Wireless Display 
Compare una schermata, a indicare che la TV è pronta 
per il collegamento.
Aprire l'applicazione di condivisione sul dispositivo 
mobile. Queste applicazioni hanno un nome diverso 
per ogni marca; rimandiamo al manuale di istruzioni 
del dispositivo mobile per informazioni dettagliate in 
merito.
Eseguire la ricerca dei dispositivi. Dopo aver 
selezionato la TV e dopo aver eseguito il collegamento, 
lo schermo del dispositivo verrà visualizzato sulla TV.
Nota: Questa funzione può essere usata solo se il dispositivo 
mobile supporta questa funzione. Qualora vi siano problemi in 
fase di connessione, controllare che la versione del sistema 
operativo in uso supporti questa funzione. Ci potrebbero 
essere problemi di incompatibilità con le versioni di sistema 
operativo rilasciate successivamente alla produzione della 
TV in oggetto. I procedimenti di scansione e connessione 
differiscono a seconda del programma usato.

Collegamento di Altri Dispositivi Wireless
La TV supporta anche un'altra tecnologia di 
connessione wireless a portata ridotta. Sarà necessario 
eseguire l'abbinamento prima di usare questo tipo di 
dispositivi wireless con la TV. Per abbinare il dispositivo 
alla TV, eseguire i seguenti passaggi:
•	 Impostare il dispositivo in modalità di abbinamento
•	Avviare la ricerca del dispositivo sulla TV
Nota: Rimandiamo al manuale del dispositivo wireless 
per scoprire come impostare il dispositivo in modalità 
abbinamento.

Sarà possibile collegare i dispositivi audio o i 
telecomandi in modalità remota con la TV. Scollegare 
o spegnere qualsiasi dispositivo audio affinché 
la funzionalità di collegamento wireless funzioni 
correttamente. Per i dispositivi audio è opportuno usare 
l'opzione Audio Link nel menu Impostazioni>Audio, 
per il telecomandi l'opzione Smart Remote nel menu 

Impostazioni>Sistema>Altro. Selezionare l'opzione 
menu e premere il pulsante OK per aprire il relativo 
menu. Usando questo menu sarà possibile scoprire 
e collegare i dispositivi che si servono della stessa 
tecnologia wireless e iniziare a usarli. Attenersi alle 
istruzioni a video. Avviare il servizio di localizzazione 
dispositivo. Verrà visualizzato un elenco dei dispositivi 
wireless disponibili. Selezionare il dispositivo che si 
desidera collegare dall'elenco e premere il pulsante 
OK per eseguire il collegamento. Se viene visualizzato 
il messaggio “dispositivo connesso” la connessione 
è stabilita correttamente. Qualora il collegamento si 
interrompa, riprovare.
Trasferimento immagine e streaming audio
Sarà inoltre possibile usare questo tipo di collegamento 
per trasferire immagini o eseguire lo stream di audio 
dal dispositivo mobile alla TV. 
Abbinare il dispositivo mobile e la TV conformemente 
a quanto descritto sopra. Avviare la ricerca di un 
dispositivo nel dispositivo manuale. Selezionare la 
propria TV dai dispositivi elencati. Confermare la 
richiesta di collegamento sullo schermo della TV 
ed eseguire lo stesso sullo schermo del proprio 
dispositivo. Qualora non venga eseguito nessun 
abbinamento, il trasferimento di immagini o lo 
streaming audio alla TV non sarà possibile. 
Le immagini inviate dal dispositivo mobile verranno 
visualizzate sulla TV senza richiesta di conferma, 
qualora il file immagine sia adatto. Sarà anche 
possibile salvare il file immagine su un drive di memoria 
USB collegato, oppure impostarlo come logo di avvio, 
qualora questa funzione sia supportata e qualora il file 
sia adatto. Premere il pulsante Esci per interrompere 
la visualizzazione dell’immagine.
L’audio verrà indirizzato attraverso gli altoparlanti della 
TV, dopo che è stata data la conferma. Per avviare 
lo streaming audio, scollegare il dispositivo dalla TV 
se in precedenza è stato abbinato con la TV. Dopo 
aver completato l’abbinamento, verrà visualizzato un 
messaggio di conferma che chiede se si vuole avviare 
lo streaming audio dal dispositivo mobile. Selezionare 
Sì e premere il pulsante OK sul telecomando della 
TV. Qualora il collegamento vada a buon fine, tutto 
l’audio verrà indirizzato tramite gli altoparlanti della 
TV. Comparirà un simbolo sul lato superiore della 
TV fino a che il collegamento streaming audio sarà 
attivo. Per interrompere lo streaming audio, spegnere 
il collegamento wireless del dispositivo mobile.
Chiudere tutte le applicazioni in funzione e tutti i menu 
della TV per eseguire un trasferimento senza errori. 
Sono adatti solo i file immagine con dimensioni inferiori 
ai 5 MB, e nei seguenti formati: .jpg, .jpeg, .png, bmp. 
Qualora un file inviato da dispositivo mobile non 
soddisfi questi requisiti non verrà visualizzato sulla TV. 
Nota: I dispositivi wireless possono funzionare con la stessa 
gamma di frequenza radio e potrebbero interferire fra di loro. 
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Al fine di migliorare le prestazioni del dispositivo wireless 
collocarlo ad almeno 1 metro da altri dispositivi wireless.

Connettività Risoluzione dei problemi
Rete wireless non disponibile
•	Verificare che i firewall della rete consentano la 

connessione wireless della TV. 
•	 Effettuare	nuovamente	una	ricerca	di	 reti	wireless	
utilizzando	 la	 schermata	 del	menu	 Impostazioni 
di rete.

Se le rete wireless non funziona correttamente, 
provare a usare la rete cablata domestica. Per ulteriori 
informazioni sulla procedura, consultare la sezione 
Connessione cablata.
Se	 la	TV	 non	 funziona	 col	 collegamento	 cablato,	
controllare	il	modem	(router).	Se	il	router	non	presenta	
problemi,	 controllare	 la	 connessione	 Internet	 del	
modem.
Connessione lenta
Consultare	il	manuale	delle	istruzioni	del	mode	wireless	
per	ottenere	informazioni	sull'area	di	servizio	interna,	
la	 velocità	 di	 connessione,	 la	 qualità	 del	 segnale	 e	
altre	 impostazioni.	Per	 il	modem,	è	necessaria	una	
connessione	ad	alta	velocità.
Rottura durante la riproduzione o reazioni lente
In tal caso, provare quanto segue:
Mantenere almeno tre metri di distanza da forni a 
microonde, telefoni cellulari, dispositivi bluetooth o altri 
dispositivi compatibili WLAN  Provare a modificare il 
canale attivo sul router WLAN.
Connessione a Internet non disponibile / 
Condivisione Audio Video Non funzionante
Nel	caso	in	cui	il	MAC	address	del	PC	o	del	modem	sia	
stato	registrato	in	modo	permanente,	è	possibile	che	
la	TV	non	si	colleghi	a	Internet.	In	questo	caso,	il	MAC	
address	viene	autenticato	ogni	volta	che	ci	si	collega	
a	 Internet.	Si	 tratta	 di	 una	precauzione	per	 evitare	
accessi	non	autorizzati.	Dato	che	la	TV	dispone	del	
proprio	MAC	address,	il	fornitore	del	servizio	internet	
non	può	convalidare	il	MAC	address	della	propria	TV.		
Per	questa	ragione,	la	TV	non	può	essere	connessa	
a	Internet.	Contattare	il	proprio	fornitore	del	servizio	
internet	e	richiedere	informazioni	su	come	collegare	
un	dispositivo	diverso,	ad	esempio	una	TV,	a	internet.
Inoltre,	la	connessione	potrebbe	non	essere	disponibile	
a	causa	di	un	problema	di	firewall.	Nel	caso	in	cui	si	
ritenga	che	questo	sia	il	problema,	rivolgersi	al	proprio	
fornitore	 del	 servizio	 internet.	Un	 firewall	 potrebbe	
essere	 la	 causa	 di	 un	 problema	 di	 connettività	 e	
identificazione	in	fase	di	utilizzo	della	TV	in	modalità	
Condivisione	Audio	 Video	 oppure	 quando	 si	 sta	
sfogliando	 tramite	 la	 funzione	Condivisione	Audio	
Video.

Dominio non valido 
Verificare	 di	 aver	 già	 eseguito	 l'accesso	al	PC	 con	
nome	 utente/password	 e	 garantire	 anche	 che	 il	
dominio	sia	attivo,	prima	di	condividere	eventuali	file	
nel	programma	server	media	sul	PC.	Nel	caso	in	cui	
il	 dominio	 non	 sia	 valido	 vi	 potrebbero	 essere	 dei	
problemi	in	fase	di	consultazione	dei	file	in	modalità	
Condivisione	Audio	Video.	
Usare il Servizio di Rete Condivisione Audio 
Video
La	 funzione	 di	 Condivisione	Audio	 Video	 è	 uno	
standard	che	semplifica	il	processo	di	visualizzazione	
di	 componenti	 elettronici	 digitali	 e	 ne	 rende	 più	
semplice	l'uso	in	una	rete	domestica.	
Questo	standard	consente	di	visualizzare	e	riprodurre	
foto,	 musica	 e	 video	 memorizzati	 nel	 server	
multimediale	collegato	alla	rete	domestica.
1. Installazione software Server
La funzione di Condivisione	Audio/Video	 non può 
essere usata se il programma server non è installato 
sul PC oppure	se	 il	software	media	server	 richiesto	
non	è	installato	sul	dispositivo	associato. Preparare il 
PC con un programma server adeguato.
2. Collegamento a una rete cablata o wireless
Cfr. i capitoli Connettività Cablata / Wireless per 
informazioni dettagliate sulla configurazione. 
3. Attivare la Condivisione Audio Video
Accedere al menu Impostazioni>Sistema>Altro e 
attivare l’opzione AVS.
4. Riproduzione di file condivisi mediante 
Browser multimediale
Selezionare	 l’opzione	AVS nel menu Sorgenti 
utilizzando i pulsanti di navigazione e fare clic su OK. 
I	dispositivi	media	server	disponibili	compariranno	in	
un	elenco.	Selezionare	PROCEDI	e	premere	OK per 
continuare.	Verrà visualizzato il browser multimediale. 
Rimandiamo alla sezione Menu Browser multimediale 
per ulteriori informazioni sulla riproduzione del file.
Nel caso in cui si verifichi un problema con la rete, 
spegnere la televisione scollegandola dalla presa 
a parete e ricollegandola. Le modalità Trick e jump 
non sono supportate dalla funzione Condivisione	
Audio	Video .
Utilizzare PC/HDD/Media Player o qualsiasi altro 
dispositivo compatibile con la connessione cablata 
per ottenere una più elevata qualità di riproduzione.
Usa la connessione LAN per una condivisione file fra 
altri dispositivi quali ad esempio computer.
Nota: Alcuni PC potrebbero non consentire l’uso della 
funzione condivisione audio video a causa di impostazioni 
di amministrazione e sicurezza (ad esempio i PC aziendali).
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App
È possibile accedere alle applicazioni installate 
sul televisore dal menu Applicazioni. Evidenziare 
un'applicazione e premere OK per avviarla. 
Per gestire le applicazioni installate sul televisore, 
aggiungere nuove applicazioni o visualizzare tutte 
le applicazioni disponibili in modalità schermo intero, 
evidenziare l'opzione Aggiungi altre e premere OK. 
Con questa opzione di menu è possibile aggiungere 
un'applicazione installata al menu principale, avviarla 
o rimuoverla. Le applicazioni rimosse non saranno 
più accessibili dal menù Applicazioni. È inoltre 
possibile aggiungere nuove applicazioni dal negozio. 
Per entrare nel negozio evidenziare il logo del carrello 
in alto a sinistra e premere OK. Verranno visualizzate le 
applicazioni disponibili nel negozio. Utilizzare i pulsanti 
direzionali per evidenziare un'applicazione e premere 
OK. Evidenziare l'opzione Aggiungi alle applicazioni 
e premere di nuovo OK per aggiungere l'applicazione 
selezionata al menu delle applicazioni.
Per accedere rapidamente al menu Aggiungi altre, è 
possibile premere il pulsante Internet sul telecomando, 
se disponibile.
Note: 
I possibili problemi dipendenti dall'applicazione potrebbero 
essere causati del provider dei servizi.
I servizi internet di terzi potrebbero cambiare, essere interrotti 
o limitati in qualsiasi momento. 

Browser Internet
Per usare il browser internet, accedere come prima 
cosa al menu App.	Quindi	 avviare	 l'applicazione	
browser	 che	 ha	 un	 logo	 di	 colore	 arancione	 con	 il	
simbolo	della	terra	su	di	esso.
Nella schermata iniziale del browser, le miniature dei 
link predefiniti (ove presenti) verso i siti web verranno 
visualizzate come opzioni Compositore veloce 
congiuntamente alle opzioni Modifica compositore 
veloce e Aggiungi a compositore veloce.
Per navigare nel browser web, servirsi dei pulsanti 
direzionali sul telecomando o su un mouse collegato. 
Per vedere la barra opzioni browser, spostare il cursore 
verso la parte superiore della pagina o premere 
il pulsante Back/Return. Le opzioni Cronologia, 
Schede e Segnalibri e la barra del browser che 
contengono i pulsanti precedente/successivo, il 
pulsante di aggiornamento, la barra indirizzo/ricerca, i 
pulsanti Compositore veloce e Vewd sono disponibili.
Per aggiungere un sito web desiderato all’elenco 
Compositore veloce per accesso rapido, spostare il 
cursore verso la parte superiore della pagina o premere 
il pulsante Back/Return. Viene visualizzata la barra del 
browser. Evidenziare il pulsante Compositore veloce 
-  e premere il pulsante OK. Quindi, selezionare 
l’opzione Aggiungi a compositore veloce e premere 
il pulsante OK. Riempire gli spazi bianchi per Nome 

e Indirizzo, evidenziare OK e premere il pulsante 
OK per aggiungere. Mentre ci si trova sul sito che si 
vuole aggiungere all’elenco Compositore veloce, 
evidenziare il pulsante Vewd  e premere il pulsante 
OK. Quindi, evidenziare l’opzione Aggiungi a 
compositore veloce nel sottomenu, quindi premere 
nuovamente il pulsante OK. Nome e Indirizzo 
verranno riempiti automaticamente a seconda del 
sito che si sta visitando. Evidenziare OK e premere il 
pulsante OK per aggiungere.
Sarà inoltre possibile usare le opzioni menu Vewd 
per gestire il browser. Evidenziare il pulsante Vewd 
e premere il pulsante OK per vedere le opzioni 
disponibili, specifiche e generali.
Ci sono vari modi per cercare o visitare siti web usando 
il browser web.
 Inserire l’indirizzo di un sito web (URL) nella barra 

di ricerca / barra degli indirizzi, quindi evidenziare 
il pulsante Invia tramite la tastiera virtuale; quindi 
premere il pulsante OK per visitare il sito.

 Inserire la parola chiave / le parole chiave nella 
barra di ricerca / barra dell’indirizzo ed evidenziare il 
pulsante Invia sulla tastiera virtuale; quindi, premere 
il pulsante OK per avviare una ricerca per i siti web 
collegati.

 Evidenziare una miniatura Compositore veloce e 
premere il pulsante OK per vistare il sito web relativo.

La TV è compatibile coi mouse USB. Collegare il 
mouse o l’adattatore del mouse wireless all’ingresso 
USB della TV per una navigazione più facile e più 
rapida.
Alcune pagine web contengono contenuti flash. Non 
sono supportate dal browser.
La TV non supporta processi di download da internet 
tramite browser.
Non sono supportati tutti i siti presenti su internet. A 
seconda del sito si potrebbero verificare dei problemi 
di contenuto. In modo del tutto simile, potrebbe non 
essere possibile riprodurre i contenuti video.
Sistema HBBTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) è un 
nuovo standard di settore che combina in modo 
invisibile i servizi TV forniti tramite trasmissione con 
i servizi consegnati tramite banda larga e consente 
anche l'accesso a Internet unicamente per i servizi 
di consumatori che usano TV e set-top box. I 
servizi trasmessi tramite HbbTV comprende canali 
di trasmissione TV tradizionali, servizi di catch-
up, video-on-demand, EPG, pubblicità interattiva, 
personalizzazioni, voti, giochi, social network e altre 
applicazioni multimediali. 
Le applicazioni HbbTV sono disponibili sui canali in 
cui sono segnalate dall'emittente (attualmente vari 
canali su trasmissione Astra, applicazioni HbbTV). 
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L’emittente marca un’applicazione come "autostart" 
e viene avviata in modo automatico dalla piattaforma. 
Le applicazioni in avvio automatico vengono di 
norma lanciate con una piccola icona rossa a forma 
di pulsante per informare l'utente del fatto che su 
quel canale c'è un'applicazione HbbTV. Premere il 
tasto rosso per aprire la pagina applicazione. Dopo 
che la pagina è stata visualizzata l’utente può tornare 
all’icona di stato tasto rosso iniziale premendo 
nuovamente il tasto rosso. L’utente si può spostare fra 
la modalità icona tasto rosso e la modalità UI completa 
dell’applicazione premendo il tasto rosso. Si prega 
di notare che la capacità di switching del tasto rosso 
viene fornita dall’applicazione e alcuni applicazioni si 
potrebbero comportare in modo diverso.
Se l'utente passa a un altro canale mentre c'è 
un'applicazione HbbTV attiva (in modalità icona 
tasto rosso in modalità UI completa), si può verificare 
quanto segue.
•	L’applicazione può continuare a funzionare.
•	L’applicazione può essere conclusa. 
•	L’applicazione può essere conclusa e può essere 

lanciata un'altra applicazione tasto rosso di avvio 
automatico.

HbbTV consente il recupero delle applicazioni sia 
dalla banda larga che dalla trasmissione. L’ente che 
si occupa della trasmissione può attivare entrambe 
le modalità o solo una. Nel caso in cui la piattaforma 
non disponga di una piattaforma operativa, può ancora 
lanciare applicazioni trasmesse sull’applicazione. 
Le applicazioni di tasto rosso di avvio automatico 
forniscono solitamente collegamenti ad altre 
applicazioni. L’utente può passare ad altre applicazioni 
servendosi dei collegamenti forniti. Le applicazioni 
dovrebbero fornire un modo per chiudersi, di norma 
si usa il pulsante Esci.
Le applicazioni HbbTv si servono di tasti del 
telecomando per interagire con l'utente. Quando viene 
lanciata un’applicazione HbbTv, il controllo di alcuni 
tasti appartiene all’applicazione. La selezione dei 
canali numerici, ad esempio, potrebbe non funzionare 
su un’applicazione televideo, in cui i numeri indicano 
i numeri di pagina. 
HbbTv richiede che la piattaforma sia dotata della 
possibilità di eseguire streaming AV. Molte sono le 
applicazioni che forniscono VOD (video on demand) 
e servizi di TV catch-up. L’utente si può servire dei 
tasti sul telecomando per riprodurre, mettere in pausa, 
fermare, avanzare e riavvolgere per interagire con i 
contenuti AV.
Nota: Sarà possibile attivare o disattivare questa funzione dal 
menu Altro in Impostazioni>Sistema. A seconda del modello 
del televisore e dell'opzione selezionata per il paese nella prima 
installazione, questa funzione potrebbe essere disponibile nel 
menu Impostazioni>Sistema>Impostazioni sulla privacy 
invece che nel menu Impostazioni>Sistema>Altro

Smart Center
Smart Center è un'applicazione mobile che funziona 
su piattaforme iOS e Android. Col proprio tablet o 
telefono sarà possibile trasmettere in streaming 
con facilità i vostri programmi e spettacoli preferiti 
direttamente dalla smart TV. Sarà inoltre possibile 
lanciare le applicazioni del portale, usare il tablet come 
telecomando per la TV e condividere i file multimediali.
Nota: La possibilità di utilizzare tutte le funzioni di 
quest'applicazione dipende dalle caratteristiche della TV.

Per Iniziare
Per usare le funzioni basate su internet, il modem/
router deve essere collegato a internet.
IMPORTANTE: Verificare che la TV e il dispositivo 
mobile siano collegati alla stessa rete.
Per la funzione di condivisione multimediale 
dovrebbe essere attivata l'opzione di Condivisione 
Audio Video (ove disponibile). Premere il pulsante 
Menu sul telecomando, selezionare i l menu 
Impostazioni>Sistema>Altro e premere OK. 
Evidenziare AVS e impostare su Attivato. La TV è 
ora pronta per essere collegata al dispositivo mobile.
Installare l'applicazione Smart Center adeguata sul 
proprio dispositivo mobile.
Avviare l’applicazione Smart Center. Qualora tutti i 
collegamenti siano configurati correttamente, si vedrà il 
nome della TV comparire su proprio dispositivo mobile. 
Qualora il nome della TV non compaia sull'elenco, 
attendere alcuni istanti e toccare il widget Aggiorna. 
Selezionare la propria TV dall'elenco. 
Schermata dispositivo mobile 
Sulla schermata principale compaiono varie schede 
per accedere a varie funzioni.
L'applicazione recupera l'elenco reale dei canali dalla 
TV al suo avvio.
I MIEI CANALI: Vengono visualizzati i primi quattro 
canali dall'elenco canali recuperato dalla TV. Sarà 
possibile modificare i canali elencati. Premere la 
miniatura canale e tenerla premuta. Verrà visualizzati 
un elenco canali e sarà possibile scegliere il canale 
desiderato per eseguire la sostituzione.
TV: Sarà possibile guardare i contenuti tramite la 
scheda TV. In questa modalità è possibile spostarsi fra 
i canali recuperati dalla TV e fare clic sulle anteprime 
per visualizzare le pagine dettaglio.
REGISTRAZIONI: Sarà possibile visualizzare le 
registrazioni attive (ove disponibili) e i promemoria 
tramite questa scheda. Per eliminare una delle voci 
sarà sufficiente premere l'icona elimina che si trova 
su ogni riga.
EPG (Guida programmazione elettronica ): Sarà 
possibile visualizzare i programmi delle trasmissioni 
degli elenchi canali selezionati tramite questa 
scheda. Sarà anche possibile navigare nei vari canali 
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premendo il canale selezionato sulla griglia EPG. Si 
prega di notare che l'aggiornamento delle informazioni 
EPG potrebbe richiedere un po' di tempo, a seconda 
della rete e della qualità del servizio web.
Nota: Connessione e Internet richiesta per le informazioni 
EPG basate su WEB.

IMPOSTAZIONI: Configurare le applicazioni a 
seconda delle proprie preferenze.  Sarà possibile 
modificare questa impostazione in seguito;

Blocco automatico (solo in IOS): Lo schermo del 
dispositivo si spegne automaticamente dopo un 
po' di tempo. L'opzione predefinita è spenta, il che 
significa che lo schermo rimane sempre acceso.
Funzione Fol lowMeTV con at t ivaz ine 
automatica: La funzione FollowMeTV (ove 
disponibile) si riavvierà automaticamente quando 
questa impostazione viene attivata. L'opzione 
predefinita è disattivata.
Auto-connessione alla TV: Quando questa 
funzione viene attivata, il dispositivo mobile si 
collega automaticamente all'ultima TV collegata e 
salta la schermata di ricerca TV.
Modifica TV (solo in IOS): Mostra la TV 
attualmente collegata. Sarà possibile premere 
questa impostazione per accedere alla schermata 
“TV search” e passare a una TV diversa.
Modifica elenco canali personalizzato: Sarà 
possibile modificare l'elenco canali personalizzato 
servendosi di questa impostazione.
Scegli sorgente elenco canali: Sarà possibile 
scegliere la sorgente elenco canali da usare 
nell'applicazione. Le opzioni sono “Elenco TV” e 
“Elenco preferiti”. In aggiunta, è possibile attivare 
l'opzione “Ricorda la mia scelta” per impostare la 
sorgente elenco canali selezionati come scelta 
fissa. In questo caso, se la sorgente selezionata è 
disponibile verrà usata nell'applicazione.
Versione numero: Visualizza la versione 
dell'applicazione corrente.

Pagina dettaglio
Per aprire la pagina dettaglio, toccare un programma. 
Sulla schermata pagina dettaglio sarà possibile 
ottenere informazioni dettagliate dei programmi 
selezionati. In questa pagina si troveranno le schede 
“Dettagli”, “Cast&Crew” e “Video”.
DETTAGLI: Questa scheda fornisce il riassunto e 
informazioni relativamente al programma selezionato. 
Inoltre sono disponibili link alle pagine Facebook e 
Twitter del programma selezionato.
CAST&CREW: Mostra tutte le persone che hanno 
contribuito al programma.
VIDEOS: Fornisce video su YouTube relativi al 
programma selezionato.

Nota: Per alcune funzioni potrebbe essere necessaria la 
connessione a internet.

Funzione FollowMe TV (ove disponibile)
Toccare il widget FOLLOW ME TV che si trova 
nell'angolo inferiore sinistro dello schermo del 
dispositivo mobile per modificare il layout della 
funzione FollowMe.
Toccare l'icona play per avviare lo streaming del 
contenuto dalla TV verso il dispositivo mobile. 
Disponibile se il dispositivo è nella zona di copertura 
del router. 
Modalità Specchio
Questa modalità della funzione FollowMe TV è attivata 
in modalità predefinita e consente lo streaming dei 
contenuti da qualsiasi altra sorgente TV selezionata 
e Media Browser.
Note: 

Si prega di notare che sono supportati solo i canali SD e HD 
digitali (DVB-T/C/S).

Il supporto audio multilingue e la funzione sottotitoli on/off 
non funziona.

Le prestazioni di streaming possono variare a seconda della 
qualità della connessione.

Pagina Media Share
Per accedere al widget Media Share toccare la 
Freccia su nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. 
Qualora venga premuto il widget Media Share, viene 
visualizzata una schermata dalla quale è possibile 
selezionare il tipo di file multimediale da condividere 
con la TV.
Nota: Non sono supportati tutti i formati di file immagine. 
Questa funzione non funziona se la funzione di Condivisione 
Audio e Video non è supportata.

Funzione Smart Remote
Sarà possibile usare il dispositivo come telecomando 
per la TV, dopo averlo collegato con la stessa. Per 
usare le funzioni del telecomando toccare la Freccia 
su sull'angolo inferiore sinistro dello schermo. 
Riconoscimento vocale
Sarà possibile toccare il widget Microfono(
) e gestire la propria applicazione, impartendo 
comandi vocali quali ad esempio “Portal!”(Portale!), 
“Volume Up/Down”(Volume su/giù!), “Programme Up/
Down!”(Programma su/giù!).
Nota: Questa funzione è disponibile unicamente per i 
dispositivi basati su android.

Pagina tastiera
La pagina tastiera può essere aperta in due modi; 
premendo il widget Keyboard( ) sulla schermata 
applicazione o automaticamente ricevendo un 
comando dalla TV.
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Requisiti
1. Smart TV
2. Connessione di rete
3. Dispositivo mobile basato su Android o piattaforma 

iOS (Android OS 4.0 o superiore; IOS 6 o versione 
superiore)

4. App Smart Center.(che si trova sui negozi di 
applicazioni online basati su piattaforme Android 
e iOS)

5. Modem router
6. Dispositivo di archiviazione USB in formato FAT32 

(richiesto per la funzione di registrazione USB, 
ove disponibile)

Note: 

Per i dispositivi Android sono supportate le modalità schermo 
Normale (mdpi), Grande (hdpi) ed Extra Large (xhdpi). I 
dispositivi con schermo da 3” o più piccolo non sono supportati.

Per i dispositivi iOS sono supportati gli schermi di tutte le 
dimensioni.
L'interfaccia utente dell'applicazione Smart Center è soggetta 
a variazioni a seconda della versione installata sul dispositivo.

Informazioni sulla funzionalità DVB
II ricevitore DVB è adatto unicamente per essere usato 
nel paese per il quale è stato progettato.
Nonostante questo ricevitore DVB fosse conforme 
alle ultimissime specifiche DVB al momento della 
produzione, non possiamo garantirne la compatibilità 
con le future trasmissioni DVB a causa di modifiche 
che potrebbero essere attuate nei segnali e nelle 
tecnologie di trasmissione.
Alcune funzioni delle televisioni digitali potrebbero non 
essere disponibili in tutti i paesi.
Cerchiamo sempre di migliorare i nostri prodotti; 
ecco perché le specifiche tecniche sono soggette a 
modifiche senza preavviso.
Per consigli su dove acquistare gli accessori siete 
pregati di contattare il negozio presso il quale avete 
acquistato la strumentazione.
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Informação de Segurança

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

NÃO ABRIR

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, 
NÃO REMOVER A TAMPA (OU A PARTE DE TRÁS). 
NENHUMA PEÇA REPARÁVEL PELO UTILIZADOR 
NO INTERIOR. SOLICITAR ASSISTÊNCIA A UM 
TÉCNICO QUALIFICADO.

Nota: Seguir as instruções no ecrã para operar com as respetivas 
funções.

Em condições climatéricas extremas (tempestades, 
trovoadas) e em longos períodos de inatividade (férias), 
desligar a TV da corrente elétrica.
A ficha de corrente elétrica é usada para desligar o aparelho 
de TV da corrente elétrica e portanto deve manter-se em 
condições de funcionamento. Se a TV não estiver desligada 
da corrente elétrica, o aparelho continuará a estar sujeito a 
alimentação em todas as situações mesmo se a TV estiver 
no modo em espera ou desligado.

IMPORTANTE - Deve ler totalmente estas 
instruções antes de proceder à instalação 
ou de colocar o aparelho em funcionamento

 ATENÇÃO:: Este aparelho é indicado para 
utilização por pessoas (incluindo crianças) 

que sejam capazes / com experiência de operar 
um tal dispositivo sem supervisão, a menos que 
tenham supervisão ou formação relativamente ao 
uso do dispositivo por uma pessoa responsável 
pela sua segurança.
•	Usar esta TV numa altitude inferior a 2 000 metros 

acima do nível do mar, em locais secos e em regiões 
com climas moderados ou tropicais.

•	A TV é destinada ao uso doméstico e a uso geral 
similar mas pode também ser usada em locais 
públicos. 

•	Para efeitos de ventilação, deve deixar no mínimo 
5 cm de espaço em volta da TV.

•	A ventilação não deve ser obstruída cobrindo as 
aberturas de ventilação com itens tais como jornais, 
toalhas, cortinas, etc.

•	A ficha do cabo de alimentação deve estar facilmente 
acessível. Não colocar a TV, móveis, etc. sobre o 
cabo de alimentação. Um cabo de alimentação 
danificado pode originar um incêndio ou choque 
elétrico. Deve manusear o cabo de alimentação 
através da ficha, não desligar a TV puxando pelo 
cabo de alimentação. Nunca tocar no cabo de 
alimentação/ficha com as mãos molhadas, uma 
vez que isso pode dar origem a um curto-circuito 
ou a um choque elétrico. Nunca fazer um nó no 
cabo de alimentação ou atá-lo com outros cabos. 
Quando danificado deve ser substituído, esta 

substituição deve apenas ser realizada por um 
técnico qualificado.

•	Não expor a TV a pingos ou jatos de líquidos e não 
colocar objetos cheios com líquidos, como jarras, 
taças, etc. na ou por cima da TV (por ex. prateleiras 
por cima do aparelho).

•	Não expor a TV à luz solar direta ou não colocar 
chamas vivas como velas por cima ou junto da TV.

•	Não colocar quaisquer fontes de calor como 
aquecedores elétricos, radiadores, etc, junto da TV.

•	Não colocar a TV no chão ou em superfícies 
inclinadas.

•	Para evitar o perigo de sufocamento, mantenha os 
sacos plásticos fora do alcance de bebês, crianças 
e animais domésticos.

•	Deve fixar cuidadosamente a base à TV. Se o 
suporte for fornecido com parafusos, aperte os 
parafusos firmemente para evitar que a TV se incline. 
Não apertar demasiado os parafusos e montar 
corretamente as borrachas na base da mesma.

•	Não eliminar as pilhas no fogo ou com materiais 
inflamáveis e perigosos.

ATENÇÃO  -  As baterias não devem ser expostas 
a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo 
semelhante.
ATENÇÃO -A pressão sonora excessiva de fones 
de ouvido ou fones de ouvido pode causar perda de 
audição..
ACIMA DE TUDO - NUNCA deixe ninguém, 
especialmente crianças, empurrar ou bater na tela, 
empurrar qualquer coisa em buracos, fendas ou 
quaisquer outras aberturas no estojo.

 Cuidado
Risco de danos graves ou 
morte

 Risco de choque 
elétrico

Risco de tensão perigosa

 Manutenção
Componente importante da 
manutenção 
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Marcações no Produto
São usados no produto os seguintes símbolos como 
uma indicação relativa a restrições, precauções 
e instruções de segurança. Todos os símbolos no 
aparelho devem ser sempre tidos em consideração. 
Anote essas informações por motivos de segurança.

Equipamento Classe II: Este aparelho foi 
concebido de tal forma que não requer uma 
conexão de segurança com a terra elétrica.

Terminal Perigoso ao Vivo: O(s) terminal(ais) 
marcado(s) é/são sob tensão perigosa em 
condições de funcionamento normal.

i
Cuidado, Consultar Instruções de 
Funcionamento: A(s) área(s) marcada(s) 
contém(êm) pilhas tipo moeda ou botão 

substituíveis pelo utilizador.

CLASS 1
LASER PRODUCT 

Produto Laser de classe 1: 
Este produto contém fonte 
laser Classe 1 que é segura 
sob condições previsíveis 
razoveis de funcionamento.

ATENÇÃO
Não ingerir as pilhas, perigo de queimadura química
Este aparelho ou os acessórios com ele fornecidos 
podem conter uma pilha tipo moeda/botão. Se a pilha 
de célula tipo moeda/botão for ingerida, pode causar 
queimaduras internas graves em apenas 2 horas e 
pode levar à morte.
Mantenha pilhas novas e usadas longe das crianças.
Se o compartimento das pilhas não fecha com 
segurança, deixe de usar o produto e mantenha-o 
longe das crianças.
Se pensar que as pilhas podem ter sido ingeridas ou 
colocadas em alguma parte do corpo, procurar ajuda 
médica imediata.

– – – – – – – – – – – – 
Nunca colocar a televisão num local instável ou 
inclinado. Um aparelho de televisão pode cair, 
causando danos pessoais graves ou morte. Podem ser 
evitadas muitas lesões, especialmente em crianças, 
ao tomar medidas de precaução simples como por 
exemplo;
•	Usar armários ou suportes recomendados pelo 

fabricante do aparelho de televisão. 
•	Usar somente mobiliário que possa suportar com 

segurança o aparelho de televisão. 
•	Assegurar que o aparelho de televisão não está 

suspenso na extremidade do móvel de apoio.
•	Não colocar a televisão em móveis altos (por 

exemplo, louceiros ou estantes) sem fixar tanto o 
móvel como a televisão num apoio adequado. 

•	Não colocar a televisão em cima de tecidos ou 
outros materiais colocados entre a televisão e o 
móvel de apoio.

•	 Informar as crianças acerca dos perigos de se 
pendurarem em móveis para alcançar o aparelho de 
televisão ou os seus controlos. Se o seu aparelho 
de televisão atual está a ser mantido ou recolocado, 
devem ser aplicadas as mesmas considerações 
acima indicadas.

– – – – – – – – – – – – 
O aparelho ligado a uma tomada terra através da 
ligação de corrente elétrica ou através de um outro 
aparelho com uma ligação terra – e a um sistema 
de distribuição televisiva com um cabo coaxial, pode 
em certos casos causar um incêndio. A ligação a 
um sistema de distribuição de televisão tem de 
ser fornecida através de um dispositivo elétrico 
de isolamento abaixo de determinada frequência 
(isolamento galvânico) 

ADVERTÊNCIAS DE MONTAGEM 
MURAL

•	Ler as instruções antes de montagem mural da TV.
•	O kit de montagem mural é opcional. Pode obter 

o mesmo no seu distribuidor local, caso não seja 
fornecido com a sua TV.

•	Não instalar a TV num teto ou numa parede 
inclinada.

•	Usar os parafusos especificados para a montagem 
mural e outros acessórios.

•	Apertar com firmeza os parafusos de montagem 
para impedir que a TV caia. Não apertar demasiado 
os parafusos.

Informação ambiental
Este televisor foi concebido para ser ecológico. 
Para reduzir o consumo de energia, pode seguir os 
seguintes passos:
Se definir a Poupança de Energia para Mínimo, 
Médio, Máximo ou Auto a TV reduzirá o consumo 
em conformidade. Se quiser definir a Retroiluminação 
para um valor fixo definir como Personalizado e 
ajustar manualmente a Retroliluminação (localizada 
abaixo da definição de Poupança de Energia) usando 
os botões Esquerdo ou Direito no controlo remoto. 
Definir como Desligado para desativar esta definição. 
Nota: As opções de Poupança de Energia disponíveis 
podem variar dependendo do Modo selecionado no menu 
Sistema>Imagem.

As definições de Poupança de Energia podem ser 
encontradas no menu Definições>Imagem. Notar 
que, algumas definições de imagem ficarão indispo-
níveis para alteração.
Se Se premir o botão Direito ou Esquerdo 
consecutivamente, a mensagem, “O Ecrã desliga-se 
em 15 segundos.”		será	exibida	no	ecrã.	Selecionar	
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Continuar	e	premir	OK para desativar imediatamente 
o ecrã.. Se não premir qualquer botão, o ecrã desligar-
se-á em 15 segundos. Premir qualquer botão no 
controlo remoto ou na TV para ligar outra vez o ecrã. 
Nota: A opção Ecrã Desligado não está disponível se o Modo 
definido for Jogo.

Quando a TV não está a ser utilizada, deve desligá-
la da tomada de alimentação. Isto reduz o consumo 
de energia.
Conectividade
•	Televisão a cores com controlo remoto
•	TV digital/cabo totalmente integrada (DVB-T-C)
•	Entradas HDMI para ligação de outros dispositivos 

com ranhuras HDMI
•	Entrada USB
•	Sistema de menu OSD
•	Entradas AV atrás para dispositivos externos (como 

Leitores de DVD, PVR, jogos de vídeo, etc.)
•	Sistema de som estéreo
•	Teletexto
•	Ligação dos auscultadores
•	Sistema Automático de Programação
•	Sintonização manual
•	Desligamento automático após até oito horas
•	Temporizador
•	Bloqueio Crianças
•	Silenciamento automático de som quando não há 

transmissão
•	Reprodução NTSC
•	AVL (Limitador Automático de Volume)
•	PLL (Procura de Frequência)
•	Entrada de PC
•	Modo de Jogo (Opcional)
•	Função de imagem desligada
•	Gravação de programas
•	Mudança de hora do programa
•	Ethernet (LAN) para conetividade Internet e serviço
•	Suporte de WLAN integrado 802.11 a/b/g/n
•	Partilha de Áudio Vídeo
•	HbbTV
Acessórios incluídos
•	Controlo Remoto
•	Baterias não incluídas
•	Manual de instruções

Notificações Em Espera
Se a TV não receber nenhum sinal de entrada (por 
ex., de uma antena ou fonte HDMI) durante 3 minutos, 
entrará no modo em espera. Será mostrada no ecrã a 
seguinte mensagem quando da próxima vez que ligar 
a TV: “A TV é ligada automaticamente no modo em 
espera dado não existir sinal durante um período 
de tempo prolongado.” 
A opção DESLIGAR automático da TV (no menu 
Sistema>Definições>Mais ) pode ser definida num 
valor entre 1 e 8 horas por predefinição. Se esta 
definição não for definida como Desligada e a TV 
tenha sido deixada ligada e não for operada durante o 
tempo definido, entrará no modo em espera depois do 
tempo definido ter terminado. Será mostrada no ecrã 
a seguinte mensagem quando ligar a TV da próxima 
vez:“A TV é ligada automaticamente no modo em 
espera dado não existir qualquer operação durante 
um período de tempo prolongado.” Antes da TV 
mudar para o modo em espera será exibida uma 
janela de diálogo. Se não premir nenhum botão a TV 
mudará para o modo em espera após um período de 
espera de cerca de 5 minutos. Pode realçar Sim e 
premir em OK para mudar imediatamente para o o 
modo em espera. Se realçar Não e premir em OK, a 
TV permanecerá ligada. Você também pode optar por 
cancelar a função Auto TV OFF a partir deste diálogo. 
Realçar Desativar e premir em OK, a TV permanecerá 
ligada e a função será cancelada. Você pode ativar 
essa função novamente alterando a configuração 
da opção Auto TV OFF no menu Configurações> 
Sistema> Mais. 
Botões de controlo da TV e Funcionamento

1. Direção Para Cima
2. Direção para baixo
3. Volume	 /	 Info	 /	 Seleção	 Lista	 de	 Fontes	 e	

interruptor	Em	Espera
O botão Controlo permite-lhe controlar as funções de 
Volume / Programa / Fonte e Em Espera-Ligado da TV.
Para alterar o volume: Aumentar o volume premindo 
o botão para cima. Diminuir o volume premindo o 
botão para baixo.
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Para mudar de canal: Premir o meio do botão para 
visualizar a barra de informações no ecrã. Deslocar-
se pelos canais memorizados premindo o botão para 
cima ou para baixo.
Para mudar a fonte: Premir duas vezes o meio do 
botão (pela segunda vez no total) para visualizar 
a lista de fontes no ecrã. Deslocar-se pelas fontes 
disponíveis premindo o botão para cima ou para baixo.
Para desligar a TV: Premir o botão para baixo e 
mantê-lo premido nessa posição durante alguns 
segundos, a TV entrará no modo em espera.
Para ligar a TV: Premir o meio do botão, a TV ligar-
se-á.
Notas: 
Se desligar a TV, este círculo começará novamente com a 
definição de volume.
O OSD do menu principal não pode ser visualizado através 
dos botões de controlo.

Funcionamento com o Controlo Remoto
Premir o botão Menu no controlo remoto para mostrar 
o menu do ecrã principal. Usar os botões direcionais e 
OK para navegar e definir. Premir o botão Retroceder/
Voltar ou o botão Menu para sair de um ecrã de menu.
Seleção de Entrada
Após ter ligado os sistemas externos à sua TV, 
poderá permutar para as fontes de entrada diferentes. 
Pressione o botão Source no controle remoto 
consecutivamente para selecionar as diferentes 
fontes.
Mudar Canais e Volume
Você pode mudar o canal e ajustar o volume usando 
os botões +/- e Volume +/- do programa no controle 
remoto. 
Usar o menu principal da TV

Quando o botão Menu é premido, aparecerá o menu 
principal da TV na base do ecrã. Pode navegar 
pelos itens do menu usando os botões direcionais 
no controlo remoto. Para selecionar um item ou ver 
as opções de submenus do menu realçado, premir o 
botão OK. Quando realçar uma opção do menu alguns 
dos itens do submenu deste menu podem aparecer na 
parte superior da barra de menu para acesso rápido. 
Para usar um item de acesso rápido, pressione OK e 
defina como desejado usando os botões direcionais 
Esquerda / Direita. Quando terminar, premir o botão 
OK ou Voltar/Retroceder para sair.
Premir o botão Sair para fechar o menu principal.
1. Início
Quando o menu principal é aberto, a barra do menu 
Início será realçada. O conteúdo do menu Início 
pode ser personalizado acrescentando opções de 
outros menus. Basta realçar uma opção e premir o 
botão de direção Para baixo no controlo remoto. Se 

vir a opção Acrescentar ao Início pode adicioná-lo 
ao menu Início. Da mesma forma, pode apagar ou 
alterar a posição de qualquer item no menu Início. 
Pressione o botão de direção para baixo e selecione 
a opção Excluir ou Mover e pressione OK. Para mover 
um item do menu usar os botões de direção Direito e 
Esquerdo para selecionar a posição para que quer o 
item e premir em OK.
2. TV
2.1. Guia
Pode aceder ao menu do guia de programa eletrónico 
usando esta opção. Consultar a secção Guia de 
programa eletrónico para mais informação.
2.2. Canais
Pode aceder ao menu Canais usando esta opção. 
Consultar a secção Usar a Lista de canais para 
mais informação.
2.3. Temporizadores
Pode definir temporizadores para eventos futuros 
usando as opções deste menu. Também pode rever 
os temporizadores anteriormente criados neste menu.
Para acrescentar um temporizador novo, selecionar o 
separador Adicionar Temporizador usando os botões 
Esquerdo/Direito e premir em OK. Definir os opções do 
submneu como pretendido e quando terminar premir 
em OK. Será criado um novo temporizador. 
Para editar um temporizador criado anteriormente, 
realçar esse temporizador, selecionar o separador 
Editar temporizador selecionado e premir em OK. 
Alterar as opções do submenu como pretendido e 
premir em OK para guardar as suas definições.
Para cancelar um temporizador já definido, realçar 
esse temporizador, selecionar o separador Apagar 
temporizador selecionado e premir em OK. 
Uma mensagem de confirmação será visualizada. 
Selecionar Sim e premir em OK para continuar. O 
temporizador será cancelado.
Não é possível definir temporizadores para dois ou mais 
eventos que serão transmitidos em canais diferentes 
no mesmo intervalo de tempo. Neste caso, ser-lhe-á 
solicitado que escolha um desses temporizadores e 
cancele outros. Realçar o temporizador que pretende 
cancelar e premir em OK, será exibido o menu 
Opções. Em seguida, realçar Definir/Cancelar e 
premir em OK para cancelar esse temporizador. Terá 
de guardar as alterações depois disso. Para o fazer 
premir em OK, realçar Guardar alterações e premir 
de novo em OK.
2.4. Gravações
Pode gerir as suas gravações usando as opções 
deste menu. Pode reproduzir, editar, apagar ou 
ordenar eventos gravados anteriormente. Realçar um 
separador usando os botões direcionais Esquerdo ou 
Direito e premir em OK para ver as opções disponíveis.
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Definições de gravação
Também pode configurar as suas preferências 
de gravação usando o separador Definições no 
menu Gravações. Realçar o separador Definições 
usando os botões Esquerdo ou Direito e premir 
em OK. Em seguida, selecionar o item pretendido 
no submenu e definir usando o botão Esquerdo 
ou Direito.
Iniciar cedo: Pode ajustar a hora de início do 
temporizador de gravação para iniciar mais cedo 
usando esta definição.
Terminar tarde: Pode definir a hora de término do 
temporizador de gravação para acabar mais tarde 
usando esta definição.
Diferimento Máx: Esta definição permite definir 
a duração máxima para a gravação diferida. As 
opções disponíveis são aproximadas e o tempo real 
de gravação pode mudar na prática dependendo da 
transmissão. Os valores de espaço de armazena-
mento reservado e livre serão alterados de acordo 
com esta definição. Assegurar que tem espaço livre 
suficiente, caso contrário, a gravação instantânea 
pode não ser possível.
Eliminação automática: Pode definir o tipo 
de Eliminação como Nenhum, Mais antigo, 
Mais longo ou Mais curto. Se não estiver 
definido como Nenhum, pode definir a opção 
Não reproduzido como Incluído ou Excluído. 
Estas opções determinam as preferências de 
exclusão das gravações para obter mais espaço de 
armazenamento para gravações em curso.
Informação do disco rígido: Pode ver informação 
detalhada sobre a unidade de memória USB ligada à 
sua TV. Realçar e premir em OK e premir em Voltar/
Retroceder para fechar.
Formatar Disco: Se quer eliminar todos os ficheiros 
na unidade de memória USB ligada e converter o 
formato do disco para FAT32, pode usar esta opção. 
Pressione o botão OK enquanto a opção Formatar 
disco estiver destacada. Aparecerá um menu no 
ecrã a solicitar a introdução do PIN(*). Depois de 
introduzir o PIN, será exibida uma mensagem de 
confirmação. Selecionar SIM e premir em OK para 
iniciar a formatação do dispositivo de memória USB. 
Selecionar NÃO e premir em OK para cancelar. 
(*) O PIN padrão pode ter sido definido para 0000 ou 
1234. Se você definiu o PIN (é solicitado dependendo da 
seleção do país) durante a Primeira Instalação, use o PIN 
que você definiu.

3. Definições
Pode gerir as definições da sua TV usando as opções 
deste menu. Consultar a secção Conteúdos do menu 
de definições para mais informação.

4. Aplicações
Quando a sua TV estiver ligada à Internet, o conteúdo 
relacionado também estará disponível, incluindo o 
conteúdo relacionado às Aplicações. Usando o menu 
Aplicações pode aceder e gerir as suas aplicações. 
Pode acrescentar novas aplicações a partir do 
mercado ou apagar as existentes. Consultar a secção 
Aplicações para mais informação.
5. Fontes
Pode gerir as referências da fonte de entrada usando 
as opções deste menu. Para alterar a fonte atual, 
realçar uma das opções e premir em OK. 
5.1. Configurações de Origem
Editar	 os	 nomes,	 ativar	 ou	desativar	 as	 opções	de	
fonte	selecionadas.
Inserir as pilhas no controlo remoto

Remover a tampa para mostrar o compartimento das 
pilhas. È necessário realizar o seguinte para inserir 
as pilhas:
•	Colocar aponta de uma esferográfica ou qualquer 

outro objeto pontiagudo no oríficio por cima da tampa 
e premir a mesma para baixo.

•	Seguidamente premir com firmeza a tampa e deslizá-
la no sentido da seta.

Inserir duas pilhas tamanho AAA. Deve certificar que 
os sinais (+) e (-) coincidem (observe a polaridade 
correta). Não misturar pilhas velhas e novas. Subs-
tituir apenas com tipo igual ou equivalente. Voltar a 
colocar a tampa. 
Será exibida uma mensagem no ecrã quando as pilhas 
estão fracas e necessitem de ser substituídas. Notar 
que quando as pilhas estão fracas, o desempenho do 
controlo remoto pode ser afetado.
As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, 
como sol, fogo ou algo semelhante.
Ligação da alimentação elétrica

IMPORTANTE: A TV foi concebida para operar 
numa corrente de 220-240V AC, 50 Hz.. Depois de 
desembalar, deixar a TV durante alguns momentos à 
temperatura ambiente antes de a ligar à alimentação 
elétrica da rede. Ligar o cabo de alimentação à tomada 
de corrente elétrica.
Ligação da antena

Conecte o plugue da antena ou da TV a cabo ao 
soquete AERIAL INPUT (ANT-TV) localizado na parte 
traseira da TV.
Parte traseira da TV

ANT-TV
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 Se você quiser conectar um dispositivo à TV, 
verifique se a TV e o dispositivo estão desligados 
antes de fazer qualquer conexão. Após efetuar a 
ligação, poderá ligar e utilizar as unidades.

Notificação de licença
Os termos HDMI e Interface de Multimédia HDMI Alta 
Definição e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou 
marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, 
Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, 
Dolby Audio e o símbolo duplo D são marcas da Dolby 
Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados. 
Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. Todos os 
direitos reservados.
YouTube e o logotipo YouTube são marcas registadas 
da Google Inc.
Este produto contém tecnologia sujeita a determinados 
direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso 
ou distribuição desta tecnologia fora deste produto são 
proibidos sem a(s) licença(s) adequadas da Microsoft.
Os proprietários do conteúdo usam a tecnologia de 
acesso de conteúdo Microsoft PlayReady™ para 
proteger a sua propriedade intelectual, incluindo 
o conteúdo protegido por direitos autorais. Este 
dispositivo usa tecnologia PlayReady para aceder 
a conteúdo protegido por PlayReady e/ou conteúdo 
protegido por WMDRM. Se o dispositivo não conseguir 
aplicar corretamente as restrições sobre o uso do 
conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar 
à Microsoft que revogue a capacidade do dispositivo 
de consumir conteúdo protegido por PlayReady. 
A revogação não afeta conteúdo não protegido ou 
conteúdo protegido por outras tecnologias de acesso 
de conteúdo. Os proprietários do conteúdo podem 
exigir-lhe que atualize PlayReady para aceder ao 
conteúdo deles. Se recusar uma atualização, não 
poderá aceder ao conteúdo que exige a atualização.
O logótipo “CI Plus” é uma marca registada da CI 
Plus LLP.
Este produto está protegido por determinados direitos 
de propriedade intelectual Microsoft Corporation. 
O uso ou distribuição de tal tecnologia fora deste 
produto são proibidos sem a(s) licença(s) adequadas 
da Microsoft ou de uma subsidiária da Microsoft 
autorizada.

Informação para Descartar
[União Europeia]
Esses símbolos indicam que o equipamento elétrico e 
eletrônico e a bateria com este símbolo não devem ser 
descartados como lixo doméstico no final de sua vida 
útil. Em vez disso, os produtos devem ser entregues 
aos pontos de coleta aplicáveis para reciclagem de 
equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como 
baterias para recuperação e reciclagem de tratamento 
adequado, de acordo com a legislação nacional e a 
Diretiva 2012/19 / UE e 2013/56 / UE. .
Ao descartar esses produtos corretamente, você 
ajudará a conservar os recursos naturais e ajudará a 
evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente 
e na saúde humana que poderiam ser causados pelo 
manuseio inadequado desses produtos. 
Para mais informações sobre os pontos de recolha e 
a reciclagem destes produtos, contacte o seu centro 
de serviço local, o seu ecocentro ou a loja onde 
comprou o produto.
Multas podem ser aplicadas no caso de uma 
eliminação incorreta de acordo com a legislação 
nacional.
[Pessoas de negócio]
Se desejar eliminar este produto, deve contactar o 
seu fornecedor e verificar os termos e as condições 
do contrato de compra.
[Outros países for a da União Europeia]
Estes símbolos só são válidos para a União Europeia.
Deve contactar a autoridade local para obter 
informação acerca da eliminação e da reciclagem.
O produto e a embalagem devem ser depositados no 
ponto de recolha local para reciclagem.
Alguns pontos de recolha aceitam produtos 
gratuitamente.
Nota:: O sinal Pb debaixo do símbolo para as pilhas indica 
que estas pilhas contêm chumbo.

1 2

6. Produtos
7. Pilhas
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Especificações de transmissor de LAN sem fios

Gamas de Frequência Potência de saída 
máx

2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13) <100 mW

5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48) <200 mW

5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64) <200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 - 
CH140) <200 mW

Restrições de país
Este dispositivo destina-se a uso doméstico e em escri-
tórios em todos os países da UE (e noutros países de 
acordo com a diretiva da UE aplicável) sem qualquer 
limitação, exceto para os países mencionados abaixo.

País Restrição

Bulgária Autorização geral necessária para uso 
exterior e serviço público

França Uso interior apenas para 2454-2483,5 MHz

Itália Se usado fora das próprias instalações, é 
necessária autorização geral

Grécia Uso interior apenas para banda 5470 MHz 
a 5725 MHz

Luxemburgo
Autorização geral necessária para for-
necimento de rede e serviços (não para 
espetro)

Noruega
A transmissão de rádio é proibida para a 
zona geográfica num raio de 20 km a partir 
do centro de Ny-Ålesund

Federação 
Russa Apenas para uso interior

Os requisitos para qualquer país podem mudar a 
qualquer momento. É recomendado que o utilizador 
verifique com as autoridades locais o estado atual dos 
regulamentos nacionais para redes LAN sem fios de 
2,4 GHz e 5 GHz.
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Controlo Remoto
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1. Em espera: Ligar / Desligar a TV
2. Botões numéricos: Mudam o canal, inserem um 

número ou uma letra na caixa de texto no ecrã.
3. Idioma: Alterna entre os modos de som (TV ana-

lógica),exibe e altera o idioma de áudio / legenda 
e liga ou desliga as legendas (TV digital, quando 
disponível)

4. Silêncio: Desliga completamente o volume da TV
5. Volume +/-
6. Guia: Exibe o guia eletrónico de programas
7. Botões direcionais: Ajuda a navegar nos menus, 

conteúdo, etc e exibe as sub-páginas no modo TXT 
quando premido Direita ou Esquerda

8. OK: Confirma as seleções do utilizador, mantém a 
página (em modo TXT) visualiza o menu Canais 
(em modo DTV)

9. Voltar/Retroceder: Regressa ao ecrã anterior, 
menu anterior, abre a página de índice (no modo 
TXT)

10. Netflix: Entra na aplicação Netflix
11. Meu botão 1 (*)
12. Botões coloridos: Seguir as instruções no ecrã 

para as funções dos botões coloridos
13. Retroceder: Retrocede as imagens em multimédia 

como nos filmes
14. Gravação: Grava programas
15. Reproduzir:  Começa a reproduzir mídia 

selecionada
16. Pausa: Faz pausa na multimédia que está a ser 

reproduzida, começa a gravação diferida
17. Parar: Pára a mídia sendo reproduzida
18. Avanço rápido: Move as imagens em multimédia 

como nos filmes
19. Meu botão 2 (*)
20. YouTube: Lança o  aplicativo do YouTube
21. Sair: Fecha e sai dos menus exibidos ou volta ao 

menu anterior
22. Informação: Exibe informação sobre o conteúdo 

no ecrã, mostra informação oculta (revela - no 
modo TXT)

23. Menu: Exibe o menu da TV
24. Programa +/-
25. Texto: Exibe o teletexto (sempre que disponível), 

premir de novo para sobrepor o teletexto numa 
imagem de difusão normal (mix)

26. Fonte: Exibe transmissões disponíveis e os fontes 
dos conteúdos

(*) MEU BOTÃO 1 e MEU BOTÃO 2: 
Estes botões poderão ter funções predefinidas 
dependendo do modelo. No entanto, pode definir 
uma função especial para estes botões, premindo os 
mesmos durante cinco segundos quando estiver numa 
fonte, canal ou ligação pretendida. Uma mensagem 
de confirmação será apresentada no ecrã. Agora, o 
Meu Botão selecionado está associado à função 
selecionada.
Observe que, se você executar a instalação inicial, os 
meus botões 1 e 2 retornarão à sua função padrão.
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Ligações

Conector Tipo Cabos (não fornecido) Dispositivo

Ligação 
VGA 

(atrás)

ENTRADA 
ÁUDIO 

Ligação 
Áudio PC/

YPbPr 
(atrás) Cabo Áudio YPbPr/PC

HDMI                                                           
Ligação 
(lateral e 
traseira)

SPDIF Ligação 
SPDIF 

(Saída ótica) 
(atrás)

AV ATRÁS

AV Atrás 
 

Ligação 
(Áudio/ 

 
Vídeo 

 
(parte 

traseira)

Cabo Áudio Vídeo

AUSCULTADOR Ligação  
Auscultador 

(lateral)

YPBPR Ligação 
Vídeo 
YPbPr 
(atrás) Cabo de Ligação PC para YPbPr

Ligação 
USB 

(lateral)

Ligação 
CI 

(lateral)

LAN Ligação 
Ethernet 
(atrás) Cabo LAN / Ethernet   

 

Consultar as f iguras no lado 
esquerdo. Pode utilizar o cabo 
YPbPr para VGA para ativar o 
sinal de YPbPr através da entrada 
VGA. Não pode usar VGA e YPbPr 
ao mesmo tempo. Para ativar 
o áudio PC/YPbPr, necessitará 
de usar as entradas de áudio da 
parte de trás com um cabo áudio 
YPbPr/PC para ligação áudio. É 
recomendável ligar todos os cabos 
da parte de trás do televisor antes 
de o montar na parede através 
do kit de montagem (disponível 
de terceiros no mercado, se não 
fornecido). Inserir ou remover o 
módulo CI só quando a TV estiver 
DESLIGADA. Consultar o manual 
de instruções do módulo para mais 
informação sobre as definições. 
Cada entrada USB da sua TV 
suporta dispositivos até 500mA. 
Ligar dispositivos que tenham 
um valor atual superior a 500mA 
pode danificar a sua televisão. Ao 
conectar o equipamento usando 
um cabo HDMI à sua TV, para 
garantir imunidade suficiente contra 
radiação de freqüência parasita, 
é necessário usar um cabo HDMI 
blindado de alta velocidade (alto 
grau) com ferrites.

Se você quiser conectar um dispositivo à TV, verifique se a TV e o dispositivo estão desligados antes de fazer 
qualquer conexão. Após efetuar a ligação, poderá ligar e utilizar as unidades.
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Ligar/Desligar
Para ligar a TV
Ligar o cabo de alimentação a uma fonte de 
alimentação, como uma tomada de parede (220-240V 
CA, 50 Hz). 
Para ligar a TV a partir do modo em espera pode:
•	Pressione o botão Standby, , Programme +/- ou um 

botão numérico no controle remoto.
•	Premir o meio do interruptor de função lateral na TV.
Para desligar a TV
Premir o botão Em Espera no controlo remoto ou 
premir o centro do interruptor de função premido na 
TV e manter premido durante alguns segundos, a TV 
mudará para o modo Em Espera.
Para desligar completamente a TV, retire o cabo 
de alimentação da tomada de alimentação elétrica.
Nota: Quando a TV muda para o modo de espera, o indicador 
LED de espera pode piscar para indicar que as funções, 
como Procura Em Espera, Transferência por Antena ou 
Temporizador estão ativas. O indicador LED pode também 
piscar quando ligar a TV a partir do modo em espera.

Primeira Instalação
Quando ligado pela primeira vez, a tela de seleção 
de idioma é exibida. Selecionar o idioma pretendido 
e premir OK. Nas etapas seguintes do guia de 
instalação, definir as suas preferências usando os 
botões direcionais e o botão OK.
No segundo ecrã definir a sua preferência de país. 
Dependendo da seleção do País ser-lhe-á pedido 
para definir e confirmar um PIN neste ponto. O PIN 
selecionado não pode ser 0000. Tem de o introduzir 
sempre que for pedida a introdução de PIN para 
qualquer operação posterior do menu.
Pode ativar a opção Modo Loja na etapa seguinte. 
Esta opção configura as definições da TV para 
ambiente de loja e dependendo do modelo da 
TV que está a ser usada, as funções suportadas 
serão exibidas no topo do ecrã como uma faixa de 
informação. Esta opção é destinada apenas para 
utilização de loja. É recomendado selecionar Modo 
Casa para uso em casa. Esta opção estará disponível 
no menu Definições>Sistema>Mais e pode ser 
ligada/desligada mais tarde. Fazer a sua seleção e 
premir em OK para continuar. 
Dependendo do modelo da sua TV e da seleção 
do país, pode aparecer neste ponto o menu de 
Definições de Privacidade. Usando este menu pode 
definir os seus privilégios de privacidade. Selecionar 
uma função e premir os botões direcionais Esquerdo 
ou Direito para ativar ou desativar. Ler as explicações 
relacionadas exibidas no ecrã para cada função 
selecionada antes de fazer qualquer alteração. Pode 
usar os botões Programa +/- para deslocar para 
baixo e para cima e ler o texto todo. Poderá alterar 

as suas preferências em qualquer momento posterior 
a partir do menu Definições>Sistema>Definições 
de privacidade. Se a opção de Ligação à Internet 
estiver desativada, o ecrã Rede/Definições de 
Internet será ignorado e não exibido. Se tiver alguma 
questão, reclamação ou comentário relativamente a 
esta política de privacidade ou à sua entrada em vigor, 
deve contactar através do e-mail atsmarttvsecurity@
vosshub.com.
Realçar Seguinte e premir o botão OK no controlo 
remoto para continuar e será exibido o menu de 
Definições de Rede/Internet. Consultar a seção 
Conetividade	para	configurar	uma	ligação	com	fios	
ou	sem	fios.		Se	quiser	que	a	sua	TV	consuma	menos	
energia	no	modo	em	espera,	pode	desativar	a	opção	
Despertar	 definindo-a	 como	Desligada.	Depois	 das	
definições	estarem	concluídas	realçar	Seguinte	premir	
o botão OK	para	continuar.
No ecrã seguinte, pode definir tipos de transmissão 
a serem procurados, definir as suas preferências 
de busca de canais codificados e de fuso horário 
(dependendo da seleção do país). Adicionalmente 
pode definir um tipo de transmissão como o seu 
favorito. Será dada prioridade ao tipo de transmissão 
selecionada durante o processo de procura e os 
canais serão indicados no topo da lista de canais. 
Quando terminar, realçar Seguinte e premir em OK 
para continuar.
Acerca de Selecionar o Tipo de Transmissão
Para ativar uma opção de busca para um tipo de 
transmissão, realçá-la e premir em OK. A caixa de 
seleção ao lado da opção selecionada será marcada. 
Para desativar a opção de busca, desmarcar a caixa 
de seleção premindo em OK depois de mover o foco 
na opção do tipo de transmissão pretendida.
Antena Digital: Se a opção de busca de transmissão 
por Antena D. estiver ligada, a TV procurará 
transmissões digitais terrestres depois de outras 
definições inicias estarem concluídas.
Cabo Digital: Se a opção de busca de transmissão por 
Cabo D. estiver ligada, a TV procurará transmissões 
digitais por cabo depois de outras definições inicias 
estarem concluídas. Será exibida uma mensagem 
antes de começar a pesquisar a perguntar se quer 
realizar uma pesquisa de rede de cabo. Se selecionar 
Sim e premir em OK pode	selecionar	Rede	ou	definir	
valores	tais	como	Frequência, ID da rede e Etapa 
de busca no	 ecrã	 seguinte.	 Se selecionar Não e 
premir em OK pode	definir	Frequência de arranque, 
Frequência de paragem e Etapa de busca no ecrã 
seguinte. Quando concluída, realçar Seguinte e 
premir em OK para continuar.
Nota: A duração da procura alterará de acordo com o Passo 
de Procura selecionado.

Analógica: Se a opção de procura de transmissão por 
Analógica estiver ligada, a TV procurará transmissões 
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analógicas depois de outras definições inicias estarem 
concluídas.
Depois das definições iniciais estarem concluídas a 
TV iniciará a procura de transmissões disponíveis dos 
tipos de transmissão selecionados.
Enquanto a busca continua, os resultados da 
verificação atual serão exibidos na parte inferior 
do ecrã. Depois de todas as estações disponíveis 
serem memorizadas, será exibido o menu Canais. 
Pode editar a lista de canais de acordo com as suas 
preferências usando as opções do separador Editar 
ou premir o botão Menu para parar e ver TV.
Enquanto a procura continua aparecerá uma 
mensagem, a perguntar se quer ordenar os canais 
de acordo com a LCN(*). Selecione Sim e pressione 
OK para confirmar.
(*) LCN é o sistema de Número Lógico de Canal que organiza 
as transmissões de acordo com uma sequência de número 
de canais reconhecível (se disponível).
Nota: Não desligar a TV enquanto está a inicializar durante a 
primeira instalação. Notar que, algumas opções podem não 
estar disponíveis dependendo da seleção do país.

Reprodução de Multimédia através de Entrada 
USB

Pode ligar unidades de disco rígido externas de 2,5 ”e 3,5” 
polegadas (HDD com fonte de alimentação externa) ao seu 
televisor utilizando as entradas USB do televisor.

IMPORTANTE! Criar uma cópia de segurança dos 
ficheiros nos seus dispositivos de armazenamento 
antes de os ligar à TV. O fabricante não se 
responsabiliza por qualquer dano nos ficheiros ou 
perda de dados. É possível que determinados tipos 
de dispositivos USB, (por exemplo leitores de MP3 
) ou discos rígidos/unidades de memória USB não 
sejam compatíveis com esta TV. A TV suporta discos 
com formatação FAT32 e NTFS mas a gravação não 
estará disponível com discos com formatação NTFS.
Durante a formatação de unidades de disco rígido 
USB com mais de um 1TB (Tera Byte) de espaço 
de armazenamento, poderá ter alguns problemas no 
processo de formatação.  
Esperar um pouco antes de cada l igação e 
desligamento, uma vez que o leitor ainda pode estar 
a ler ficheiros. Esta operação poderá causar danos 
físicos no leitor USB e no próprio dispositivo USB. 
Não puxe a unidade enquanto reproduz um arquivo.
Pode usar controladores USB com as entradas USB 
da TV. Neste caso é recomendado usar controladores 
USB com alimentação externa. 
É recomendado usar a(s) entrada(s) USB da TV 
diretamente, se vai ligar a um disco USB.
Nota Quando visualizar ficheiros de imagens o menu 
Navegador de Multimédia só pode apresentar 1000 ficheiros 
de imagens armazenados no dispositivo USB ligado.

Gravação por USB
Gravar um Programa
IMPORTANTE: Quando usar um novo disco rígido 
USB, é recomendado que o formate primeiro através 
da opção Formatar Disco da sua TV no menu 
TV>Gravações>Definições.
Para gravar um programa, deve em primeiro lugar ligar 
um disco USB à sua TV enquanto estiver desligada. 
Em seguida, deverá ligar a TV para ativar a função 
de gravação.
Para utilizar a gravação, a sua unidade USB deverá ter 
2 GB de espaço livre e ser compatível com USB 2.0. Se 
a unidade USB não for compatível, será apresentada 
uma mensagem de erro.
Para gravar programas de longa duração, como filmes, 
é recomendado usar discos rígidos USB (HDDs).
Programas gravados são salvos no disco USB ligado. 
Se desejado, pode memorizar/copiar gravações num 
computador; no entanto, estes ficheiros não estarão 
disponíveis para serem lidos num computador. Pode 
reproduzir as gravações apenas através da TV.
O atraso Lip Sync pode ocorrer durante a gravação 
diferida. A gravação de rádio não é suportada. A TV 
pode gravar programas até dez horas.
Os programas gravados são divididos em partições 
de 4GB. 
Se a velocidade de escrita no disco USB ligado não 
for suficiente, a gravação pode falhar e a função de 
gravação diferida pode não estar disponível.
É recomendado usar discos rígidos USB para 
gravação de programas HD.
Não desligar a USB/HDD durante a gravação. Isto 
pode danificar a USB/HDD ligado.
Se o cabo AC estiver desligado enquanto estiver uma 
definição de temporizador de gravação USB ativa, 
esta será cancelada.
Está disponível o suporte multi-partição. São 
suportadas no máximo duas partições diferentes. 
A primeira partição do disco USB é usada para as 
funções de gravação USB ativa. Deve também ser 
formatado como partição principal a ser usada para 
as funções de Gravação USB ativa.
Alguns pacotes de fluxo podem não ser gravados 
devido a problemas no sinal, resultantes por vezes de 
os vídeos congelarem durante a reprodução.
As teclas Gravar, Reproduzir, Pausa, Visualizar 
(para  diálogo de lista de reprodução) não podem ser 
usadas quando o teletexto está ligado. Se inicia uma 
gravação a partir do temporizador quando o teletexto 
está ligado, o teletexto é desligado automaticamente. 
O uso de teletexto também é desativado quando há 
uma gravação ou reprodução em andamento.
Gravação diferida
Premir o botão Pausa enquanto está a ver uma 
transmissão para ativar o modo de gravação diferida. 
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No modo de gravação diferida, o programa é pausado 
e simultaneamente gravado no disco USB ligado.
Premir o botão Reproduzir de novo para retomar 
o programa em pausa a partir da posição em que o 
parou. Premir o botão Parar para parar a gravação 
diferida e voltar para a transmissão ao vivo.
Não pode usar Diferir quando em modo rádio.
Pode usar a função de retrocesso diferido após 
retomar a reprodução normal ou opção de avanço 
rápido.
Gravação Instantânea
Premir o botão Gravar para iniciar a gravação de 
um evento de forma instantânea quando está a ver 
um programa. Pode premir de novo o botão Gravar 
no controlo remoto para gravar o evento seguinte 
depois de selecionar o programa seguinte no guia 
de programa eletrónico. Premir no botão Parar para 
cancelar a gravação instantânea. 
Não pode alternar transmissões durante o modo 
gravação. Enquanto estiver a gravar um programa 
ou durante a mudança de hora, aparece no ecrã uma 
mensagem de aviso se a velocidade do seu dispositivo 
USB for insuficiente.
Ver programas gravados 
Selecionar Gravações no Menu TV. Selecionar um 
item gravado na lista (se previamente gravado). Premir 
em OK para ver o menu Opções. Selecionar uma 
opção e premir o botão OK.
Nota: Visualizar o menu principal e os itens do menu não 
estarão disponíveis durante a reprodução.

Premir o botão Parar para parar uma reprodução e 
voltar a Gravações.
Avanço Lento
Se premir o botão Pausa enquanto está a ver 
programas gravados, a função avanço lento estará 
disponível. Pode usar o botão Avanço rápido para 
avanço lento. Premir consecutivamente o botão 
Avanço rápido mudará a velocidade de avanço lento.
Configuração da Gravação
Selecionar o separador Definições no menu TV>Gra-
vações para configurar as definições de gravação e 
premir em OK.
Formatar Disco: Pode usar a opção Formatar Disco 
para formatar o disco USB ligado. Será necessário o 
seu PIN para usar a função Formatar Disco.
Nota: O PIN padrão pode ter sido definido para 0000 ou 
1234. Se você definiu o PIN (é solicitado dependendo da 
seleção do país) durante a Primeira Instalação, use o PIN 
que você definiu.

IMPORTANTE: Se formatar a sua unidade USB 
apagará TODOS os dados na mesma e o respetivo 
sistema de ficheiros será convertido para FAT32. 
Na maioria dos casos, os erros de operação serão 

corrigidos após uma formatação, mas perderá TODOS 
os seus dados.
Se a mensagem "Velocidade de gravação em disco 
USB muito lenta para gravar" for exibida na tela 
durante a inicialização de uma gravação, tente reiniciar 
a gravação. Se o erro persistir, é possível que o seu 
disco USB não esteja de acordo com os requisitos de 
velocidade. Tentar ligar outro disco USB.
Navegador de Multimédia

Pode reproduzir ficheiros de música e filmes e exibir 
ficheiros de fotografias armazenados num disco USB 
ligando-o à TV. Ligar um dispositivo de memória 
USB a uma das entradas USB localizadas na parte 
lateral da TV. 
Depois de ligar um dispositivo de memória USB à 
sua TV, será exibido no ecrã o menu Navegador 
multimédia. Pode aceder ao conteúdo do dispositivo 
USB ligado em qualquer momento mais tarde a partir 
do menu Fontes. Selecionar a opção de entrada USB 
relacionada a partir deste menu e premir em OK. Em 
seguida, selecionar o ficheiro que escolheu e premir 
em OK para o exibir ou reproduzir.
Pode definir as preferências de Navegador 
Multimédia usando o menu Definições. O menu 
Definições pode ser acedido através da barra de 
informação que é exibida na base do ecrã quando 
premido o botão Informação enquanto reproduzir um 
ficheiro de vídeo ou exibir um ficheiro de imagem. 
Premir o botão Informação, realçar o símbolo da 
roda dentada posicionado no lado direito da barra de 
informações e premir em OK. Estarão disponíveis os 
menus Definições de Imagem, Definições de Som, 
Definições do Navegador de Multimédia e Opções. 
Os conteúdos destes menus podem alterar de acordo 
com o tipo do ficheiro de multimédia atualmente 
aberto. Apenas o menu Configurações de Som estará 
disponível durante a reprodução de arquivos de áudio.

Funcionamento do Modo de Repetição/Aleatório

Iniciar a reprodução e ativar 

Todos os ficheiros 
na lista serão 
continuamente 
reproduzidos pela 
ordem original

Iniciar a reprodução e ativar  
Os mesmos ficheiros 
serão continuamente 
reproduzidos (repetir)

Iniciar a reprodução e ativar 

Todos os ficheiros na 
lista serão reproduzidos 
uma vez por ordem 
aleatória

Inicie a reprodução e ative,  , 

Todos os ficheiros 
na lista serão 
continuamente 
reproduzidos pela 
mesma ordem aleatória.

Para usar as funções na barra de informação, realçar 
o símbolo da função e premir em OK. Para alterar o 
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estado de uma função, realçar o símbolo da função e 
premir em OK tanto quanto necessário. Se o símbolo 
estiver marcado com uma cruz vermelha, significa 
que está desativada.
FollowMe TV

Com o seu dispositivo móvel pode ver a transmissão 
atual da sua smart TV usando a função FollowMe TV. 
Instalar a aplicação Smart Center no seu dispositivo 
portátil. Iniciar a aplicação 
Para mais informação ao usar esta função consultar 
as instruções da aplicação que está a usar.
Nota: Dependendo do modelo, a sua TV pode não suportar 
esta função. Esta aplicação pode não ser compatível com 
todos os dispositivos móveis. Os canais UHD (4K, Ultra HD) 
não são suportados e ambos os dispositivos devem estar 
conectados à mesma rede.

CEC
Esta função permite controlar os dispositivos ativados 
por CEC, que são ligados através das portas HDMI 
usando o controlo remoto da TV.
A opção CEC no menu Definições>Sistema>Mais 
deve ser definida inicialmente como Ativada. Premir 
o botão Fonte e selecionar a entrada HDMI do 
dispositivo CEC ligado do menu Lista de Fontes. 
Quando é ligado novo dispositivo de fonte CEC, será 
listado no menu fontes com o seu próprio nome em vez 
do nome das postas HDMI ligadas (tais como Leitor 
de DVD, Gravador 1, etc.).
O controlo remoto da TV pode então automaticamente 
realizar as funções principais depois da fonte HDMI 
ligada ter sido selecionada. Para terminar esta 
operação e controlar a TV através do controlo remoto 
de novo, premir e manter premido o botão "0-Zero" no 
controlo remoto durante 3 segundos.
Pode desativar a funcionalidade CEC definindo 
em conformidade a opção respetiva no menu 
Definições>Sistema>Mais.
A TV suporta a função ARC (Canal de retorno de 
áudio). Esta função é uma ligação áudio destinada a 
substituir outros cabos entre a TV e um sistema áudio 
(recetor A/V ou sistema de colunas).
Quando a ARC está ativa, a TV não silencia 
automaticamente as outras saída de áudio. Portanto 
é necessário diminuir o volume da TV manualmente 
para o zero, se apenas pretender ouvir o áudio da 
ARC (o mesmo que com outras saídas áudio digitais 
coaxiais ou óticas). Se pretender alterar o nível de 
volume do dispositivo ligado, deve selecionar esse 
dispositivo a partir da lista de fontes. Neste caso as 
teclas de controlo do volume são direcionadas para o 
dispositivo áudio ligado.
Nota: ARC é suportado apenas através da entrada HDMI2.

Controlo de Áudio do Sistema
Permite usar um Amplificador/Recetor de Áudio com a 
TV. O volume pode ser controlado usando o controlo 
remoto da TV. Para ativar esta função definir a opção 
Colunas no menu Definições>Sistema>Mais como 
Amplificador. As colunas da TV serão silenciadas e 
o som da fonte visualizada será fornecido do sistema 
de som ligado.
Nota: O dispositivo áudio deverá suportar a função de Controlo 
áudio do Sistema e a opção CEC deverá ser definida como 
Ativada.

E-Manual
Encontra instruções para as funções da sua TV no 
E-Manual. 
Para aceder ao E-Manual, entrar no menu Definições, 
selecionar Manuais e premir em OK. Para acesso 
rápido premir o botão Menu e depois o botão 
Informação.
Ao usar os botões direcionais selecionar a categoria 
pretendida. Cada categoria inclui tópicos diferentes. 
Selecionar um tópico e premir em OK para ler as 
instruções.
Para fechar o ecrã E-Manual premir o botão Sair 
ou Menu.
Nota: Dependendo do modelo, a sua TV pode não suportar 
esta função. O conteúdo do E-Manual pode variar conforme 
o modelo.
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Conteúdos do Menu Definições

Conteúdo do Menu da Imagem

Modo
Pode alterar o modo de imagem para se adequar às suas preferências ou necessidades. O 
modo de Imagem pode ser definido como uma destas opções: Cinema, Jogo (opcional), 
Desportos, Dinâmico e Natural.

Contraste Ajusta os valores de iluminação e obscurecimento no ecrã.

Brilho Ajusta os valores do brilho no ecrã.

Nitidez Permite definir o valor de nitidez para os objetos visualizados no ecrã.

Cor Define o valor da cor, ajustando as cores.

Poupança de 
Energia

Para definir a Poupança de Energia como Personalizada, Mínima, Média, Máxima, Auto, 
Ecrã Desligado ou Desligada. 
Nota: Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do Modo selecionado.

Retroiluminação Esta definição controla o nível de retroiluminação. A função de retroiluminação ficará inativa se a 
opção Poupança de energia estiver configurada para uma opção diferente de Personalizado.

Definições 
avançadas

Contraste 
Dinâmico Pode mudar a proporção de contraste dinâmico para o valor pretendido.

Redução de 
ruído

Se o sinal de transmissão for fraco e a imagem tiver ruído, utilizar a definição Redução de 
Ruído para reduzir a quantidade do ruído.

Temperatura da 
cor

Define valor da temperatura de cor pretendido. Estão disponíveis as opções Fria, Normal, 
Quente e Personalizada.

Ponto Branco Se a opção Temperatura da Cor estiver definida como Personalizada, esta definição estará 
disponível. Aumentar o 'calor' ou a 'frieza' da imagem premindo os botões Esquerdo ou Direito.

Ampliar a 
Imagem Define o formato do tamanho de imagem pretendido.

Troca de 
imagem

Esta opção pode estar disponível, dependendo da definição de Ampliar a Imagem. Realçar 
e premir em OK, em seguida, usar os botões direcionais para deslocar a imagem para cima 
ou para baixo.

Modo Filme
Os filmes são gravados com um número diferente de imagens por segundo para os programas 
normais de televisão. Ligar esta função quando está a ver filmes para ver nitidamente as cenas 
de movimento rápido.

Tom de Pele O tom de pele pode ser alterado entre -5 e 5.

Mudança de cor Ajusta o tom de cor desejado.

Gama Completa 
HDMI

Quando vê de uma fonte HDMI, esta função será visível. Pode usar esta função para melhorar 
o preto na imagem.

Posição do PC Aparece apenas quando a fonte de entrada está definida como VGA/PC.

Posição 
automática

Se a imagem não estiver centrada no modo VGA, usar esta opçãopara ajustar 
automaticamente a posição da imagem. Premir OK para iniciar o ajustamento automático.

Posição H Este item muda a imagem na horizontal para o lado direito ou esquerdo do ecrã.

Posição V Este item muda a imagem na vertical para a parte superior ou inferior do ecrã.

Frequência de 
Pontos

Os ajustes da Frequência de Pontos corrigem a interferência que aparece como bandas na 
vertical nas apresentações intensivas de pontos como as folhas de cálculo ou os parágrafos 
ou os textos nas fontes mais pequenas.

Fase Dependendo da fonte de entrada (computador, etc.) poderá ver uma imagem enevoada ou com 
ruído no ecrã. Pode utilizar a fase para obter uma imagem mais nítida por demonstração e erro.

Restabelecer Reinicia as definições de imagem para as definições de fábrica por defeito (Exceto modo Jogo).
Quando estiver no modo VGA (PC), alguns itens do menu Imagem não estarão disponíveis. Por sua vez, as definições do modo VGA serão adicionadas 
ao menu Imagem enquanto estiver no modo PC.
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Conteúdos do Menu Som
Volume Ajusta o nível de volume.

Equalizador Seleciona o modo equalizador. As definições personalizadas podem ser feitas apenas 
no modo Utilizador.

Balanço Ajusta a origem do som da coluna esquerda ou direita.

Auscultadores
Define o volume do auscultador.
Assegurar	antes	de	usar	auscultadores	que	o	volume	dos	auscultadores	está	definido	
para um nível baixo, para prevenir danos à sua audição.

Modo de Som Pode selecionar um modo de som (Se for suportado pelo canal visualizado).

AVL (Limitador 
Automático de 
Volume)

Define o som para obter um nível de saída fixo entre programas.
Se o item do menu Dolby Audio for definido para uma opção exceto Desligar as 
opções de definição AVL irão ser alteradas. As opções Automático, Noturno, Normal 
e Desligar estarão disponíveis.. No modo Automático a TV irá mudar para o modo 
Normal ou Noturno automaticamente de acordo com a informação de hora atual. Se 
não existir informação da hora esta opção funcionará sempre como Normal. Quando 
a TV muda para o modo Noturno pela primeira vez após definir esta opção como 
Automática, irá ser exibida automaticamente no ecrã uma barra de informação.
Ter em atenção que os modos Normal e Noturno fornecem um controlo de compressão 
mais agressivo que é adequado para ambientes silenciosos.

Auscultadores/Linha 
de saída

Quando liga um amplificador externo à sua TV usando a tomada do auscultador, pode 
selecionar esta opção como Fora de Linha. Se tiver ligado os auscultadores à TV, 
definir esta opção como Auscultador.
Antes	de	utilizar	auscultadores	assegurar	que	este	item	do	menu	está	definido	para	
Auscultadores.	 Se	 estiver	 definido	 para	Saída de Linha, a saída da tomada de 
auscultadores	será	definida	para	o	máximo	o	que	pode	prejudicar	a	sua	audição.

Graves Dinâmicos Ativa ou desativa os Bass dinâmico.

Áudio Dolby
Estarão disponíveis as opções Smart, Filme, Música, Notícias e Desligar . Definir 
como Desligar para desativar. 
Nota: Alguns itens no menu Som ficarão cinzentos e indisponíveis se definidos para uma opção exceto 
para Desligar.

Som Ambiente O modo som ambiente pode ser alterado para Ligado ou Desligado.

Saída de siom

Define a preferência de saída de som. Estarão disponíveis as opções TV, S/PDIF and 
HDMI ARC. Não haverá saída de som exceto através da opção selecionada. Se for 
selecionada a opçãoIf HDMI ARC, a função CEC será ativada. 
Nota Dependendo da opção selecionada alguns itens no menu Som serão exibidos a cinzento e não 
estarão disponíveis.

Saída Digital Define o tipo de áudio de saída digital.
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Conteúdo do menu de rede
Tipo de rede Desativar a ligação de rede ou alterar o tipo de ligação.

Procurar redes sem 
fios

Iniciar uma pesquisa de redes sem fios. Esta opção apenas estará disponível se o Tipo 
de rede for definido como Dispositivo sem fios.

Premir em WPS no 
seu router sem WiFi

Se o seu dispositivo de modem/router tiver WPS, pode ligar diretamente ao mesmo 
usando esta opção. Selecionar Definições de Rede e premir em OK. Dirigir-se ao 
seu modem/router e premir o botão WPS no mesmo para fazer a ligação. Esta opção 
apenas estará disponível se o Tipo de rede for definido como Dispositivo sem fios.

Teste de Velocidade 
da Internet

Iniciar um teste de velocidade para verificar a largura de banda da sua ligação. O 
resultado será exibido no ecrã quando concluído.

Definições 
avançadas Alterar as configurações de IP e DNS da sua TV. 

Ativação Ativar ou desativar esta função definindo-a como Ligada ou Desligada.
Nota: Para informação detalhada sobre as opções deste menu, consultar a secção Conectividade.

Conteúdos do Menu Instalação
Procura Automática 
de Canais 
(Ressintonizar)

Exibe as opções automáticas de sintonização. Antena D.: Procura e guarda estações 
DVB da antena. Cabo D.: Procura e memoriza estações DVB do cabo. Analógica: 
Procura e memoriza canais analógicos. 

Procura manual de 
canais Esta função pode ser usada para entrada direta de emissão.

Varredura do canal 
de rede

Procura os canais ligados no sistema de transmissão. Antena D.: Procura de canais 
de rede de antena. Cabo D.: Procura de canais de rede por cabo. 

Sintonia fina 
analógica

Pode utilizar esta definição para a sintonia fina dos canais analógicos. Esta função não 
está disponível se não houver canais analógicos guardados e se o canal visualizado 
atualmente não for um canal analógico.

Definições 
de Instalação 
(Opcional)

Exibe o menu de definições de instalação. Busca Em Espera (*): A sua TV irá procurar 
canais novos ou em falta enquanto estiver em modo de espera. Todas as transmissões 
novas encontradas serão apresentadas. Atualização de Canal Dinâmica(*): Se esta 
opção estiver definida como Ativada, as alterações nas transmissões como a frequência, 
o nome do canal, idioma da legenda, etc., serão aplicadas automaticamente enquanto 
estiver a ver.
(*) Disponibilidade depende do modelo.

Limpar Lista de 
Serviços

Utilizar este ajuste para limpar os canais memorizados. Esta definição é visível só 
quando a opção País está como Dinamarca, Suécia, Noruega ou Finlândia.

Selecionar Rede 
Ativa

Esta definição permite-lhe selecionar apenas as transmissões na rede selecionada 
para ser listada na lista de canais. Esta função está disponível apenas para a opção 
de país como Noruega.

Informação do Sinal Pode usar este item do menu para monitorizar informações relacionadas com o sinal 
tal como o nível/qualidade do sinal, nome da rede, etc para as frequências existentes.

Primeira instalação Apaga todos os canais e definições memorizados e repõe as predefinições de fábrica 
da TV.
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Sistema - Conteúdos do Menu
Acesso Condicional Controla os módulos de acesso condicional quando existentes.

Idioma Pode definir um idioma diferente dependendo da emissora e do país.

Definições de 
Privacidade (*)

Gerir os seus privilégios de privacidade para as aplicações relacionadas da smart TV. 
Premir em OK para entrar no menu e definir de acordo com as suas preferências.

Controlo parental

Introduzir a palavra-passe correta para alterar as definições do controlo parental. Pode 
ajustar facilmente Bloqueio de Menu, Bloqueio de maioridade, Bloqueio de crianças 
ou Orientação neste menu. Pode também definir um novo PIN ou alterar o PIN CICAM 
predefinido usando as respetivas opções.
Nota: Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da seleção do país na Primeira Instalação. 
(*) O PIN por defeito pode ser definido para 0000 ou 1234. Se você definiu o PIN (é solicitado dependendo 
da seleção do país) durante a Primeira Instalação, use o PIN que você definiu.

Data/Hora Define a data e a hora.

Fontes Editar os nomes, ativar ou desativar as opções de fonte selecionadas.

Acessibilidade Apresenta opções de acessibilidade da TV.

Difícil de ouvir Ativa qualquer função especial enviada pela emissora.

Descrição de 
áudio

Será reproduzida uma faixa narrada para as pessoas invisuais ou com deficiência visual. 
Pressione OK para ver todas as opções disponíveis do menu Descrição de Áudio. Esta 
função só está disponível se for suportada pela emissora. 
Nota: A função de som de descrição áudio não está disponível nos modos de gravação ou de gravação diferida.

Netflix

Se esta função for suportada pela sua TV pode visualizar o seu número ESN(*) e 
desativar o Netflix.
(*) O Número ESN é um número ID único para Netflix, criado especialmente para identificar a sua TV.

Nota: Para difusão de vídeo 4K, é necessária uma velocidade de ligação à internet mínima de 25Mb/s - Para 
um exemplo dos requisitos para conteúdo de difusão 4K pode encontrar mais informação no sítio web da 
Netflix (https://help.netflix.com/en/node/13444). Quando iniciar a difusão do conteúdo de vídeo através da 
internet a qualidade da sua ligação será analisada e e qualidade Full HD ou 4K levará algum tempo a ser 
alcançada, ou na eventualidade de uma ligação lenta não é possível. Deve verificar as suas capacidades 
da internet com o seu fornecedor de internet se tiver quaisquer dúvidas.

Mais Apresenta outras opções de definição da TV.

Tempo limite do 
menu Altera a duração de limite de tempo para os ecrãs do menu.

LED Em espera Se definido como Desligado o LED em espera não irá acender quando a TV estiver 
no modo em espera.

HBBTV (*) Pode ativar ou desativar esta função definindo como Ligado ou Desligado.

Atualização de 
Software

Garante que a sua TV possui o firmware mais recente. Premir em OK para ver as 
opções de menu.

Versão da 
Aplicação Exibe a versão atual do software.

Modo de 
legendas

Esta opção é usada para selecionar qual o modo de legendas que estará no ecrã 
(legendas DVB / legendas de Teletexto)	 se	 ambas	 existirem.	 Valor	 predefinido	
é legendas DVB. Esta função está disponível apenas para a opção de país como 
Noruega.

Auto TV 
desligado

Define a hora pretendida para a TV entrar automaticamente em modo de espera quando 
não estiver em funcionamento. Essa opção pode ser definida de 1 a 8 horas em etapas 
de 1 hora. Você também pode desativar essa opção definindo como Desativado.

Modo Loja Selecione este modo para fins de exibição de loja. Enquanto o Modo Loja estiver 
ativado, alguns itens no menu da TV poderão não estar disponíveis.
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AVS (Partilha de 
vídeo e áudio)

A função AVS permite-lhe partilhar ficheiros armazenados no seu smartphone ou tablet 
pc. Se possuir um smartphone ou um tablet PC compatível e o software apropriado 
instalado, pode partilhar/reproduzir fotografias na sua TV. Consultar as instruções do 
seu software de partilha para mais informações. 

Modo de 
Ativação

Esta definição configura a ativação da preferência de modo. As opções Último Estado 
e Em Espera estão disponíveis.

Controlo remoto 
virtual Ativa ou desativa a função de controlo remoto virtual.

CEC Com esta definição é possível ativar e desativar totalmente a funcionalidade CEC. 
Premir o botão Esquerdo ou Direito para ativar ou desativar a função.

Ativação 
automática CEC

Esta função permite o dispositivo compatível HDMI-CEC ligado para ligar a TV e mudar 
a sua fonte de entrada automaticamente. Premir o botão Esquerdo ou Direito para 
ativar ou desativar a função.

Colunas(*)
Para ouvir o áudio da TV do dispositivo áudio compatível ligado definir como 
Amplificador. Pode usar o controlo remoto da TV para controlar o volume do dispositivo 
áudio.

Mostrar todos os 
cookies(*) Exibe	todos	os	cookies	guardados.

Apagar todos os 
Cookies (*) Apaga	todos	os	cookies	guardados.

OSS Exibe informação da licença de Software de fonte aberta.
(*) Esses recursos podem não estar disponíveis dependendo do modelo da sua TV e do país selecionado na primeira instalação..
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Funcionamento Geral da TV
Usar a Lista de Canais

A TV ordena os canais memorizados na lista de canais. 
Pode editar a lista de canais, definir os favoritos e 
definir as estações ativas a listar utilizando as opções 
do menu de Canais. Premir o botão OK para abrir 
a lista de canais. Pode filtrar os canais listados ou 
fazer alterações avançadas na lista atual usando as 
opções do separador de Filtrar e Editar. Realçar o 
separador que quiser e premir em OK para ver as 
opções disponíveis.
Gerir as Listas de Favoritos
Pode criar quatro listas diferentes dos seus canais 
favoritos. Entrar no menu TV>Canais ou premir o botão 
OK para abrir o menu Canais. Realçar o separador 
Editar e premir em OK para ver as opções editáveis 
e selecionar a opção Marcar/desmarcar canal. 
Selecionar o canal pretendido na lista premindo o 
botão OK quando o canal estiver realçado. Pode fazer 
escolhas múltiplas. Também pode usar a opção Marcar/
Desmarcar todos para selecionar todos os canais na 
lista. Em seguida, premir o botão Voltar/Retroceder 
para voltar às opções do menu Editar. Selecionar a 
opção Adicionar/Remover favoritos e premir de novo 
o botão OK. Serão exibidas as opções da lista de canais 
favoritos. Definir a opção de lista pretendido como 
Ligada. Os canais selecionados serão adicionados à 
lista. Para remover um canal ou canais de uma lista de 
favoritos seguir os mesmos passos e definir a opção 
de lista pretendida como Desligada.
Pode usar a função de filtragem no menu Canais para 
filtrar os canais permanentemente na lista de canais de 
acordo com as suas preferências. Por exemplo, usando 
as opções do separador Filtro, pode definir uma das 
suas quatro listas de favoritos para ser apresentada 
sempre que a Lista de canais for aberta.
Configurar as definições do controlo parental

As opções do menu Parentais podem ser usadas para 
proibir os utilizadores de verem certos programas, 
canais e usar menus. Estas definições estão localizadas 
no menu Definições>Sistema>Parentais.
Para exibir as opções do menu de bloqueio, deve ser 
introduzido um código PIN. Depois de codificar o PIN 
correto, o menu Parentais será exibido.
Bloqueio do menu: Esta definição ativa ou desativa 
o acesso a todos os menus ou menus de instalação 
da TV. 
Bloqueio parental: Quando definida esta opção, a 
TV obtém a informação de maturidade do transmissor 
e se este nível de maturidade está desativado, proíbe 
o acesso à transmissão.
Nota: Se a opção do país na primeira instalação for definida 
como França, Itália ou Áustria, o valor do Bloqueio de 
Maturidade será definido como 18 como padrão.

Bloqueio crianças: Se esta opção estiver definida 
como LIGADO, a TV só poderá ser controlada pelo 
controlo remoto. Neste caso, os botões de controlo na 
TV não funcionarão.
Bloqueio Internet: Se esta opção estiver definida como  
ON, a Internet usando aplicativosserá desativada. 
Defina comoOFF para liberar esses aplicativos 
novamente.
Ajustar PIN: Define um novo número de PIN. 
PIN CICAM predefinido: Esta operação aparecerá a 
cinzento se no módulo CI for inserido na ranhura da 
TV. Pode alterar o PIN predefinido do CI CAM usando 
esta opção. 
Nota: O PIN padrão pode ter sido definido para 0000 ou 1234. 
Se você definiu o PIN (é solicitado dependendo da seleção do 
país) durante a Primeira Instalação, use o PIN que você definiu.
Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo da 
seleção do modelo e/ou país quando da Primeira Instalação.

Guia eletrónico de programa
Através da função guia eletrónico de programa da 
sua TV, pode navegar na programação do evento dos 
canais atualmente instalados na sua lista de canais. 
Depende da transmissão relacionada se esta função 
é suportada ou não.
Para aceder ao guia de programas, premir o botão 
Guia no controlo remoto. Também pode usar a opção 
Guia no menu TV.
Há 2 tipos diferentes de esquemas de agenda 
disponíveis, Programação de Linha cronológica, e 
Agora/Seguinte. Para alternar entre esses esquemas, 
realçar o separador com o nome do esquema alternativo 
na parte superior do ecrã e premir em OK.
Usar os botões direcionais para navegar no guia de 
programas. Usar o botão Voltar/Retroceder para usar 
as opções do separador na parte de cima do ecrã. 
Horário da linha do tempo
Nesta opção de esquema, todos os eventos dos canais 
listados serão exibidos cronologicamente. Pode usar os 
botões direcionais para deslizar pela lista de eventos. 
Realçar um evento e premir em OK para exibir o menu 
de opções do evento.
Premir o botão Voltar/Retroceder para usar as opções 
do separador disponíveis. Realçar o separador Filtro 
e premir em OK para ver as opções de filtragem. Para 
alterar o esquema realçar Agora/Seguinte e premir em 
OK. Pode usar as opções Dia anterior e Dia seguinte 
para exibir os eventos do dia anterior e do seguinte.
Realçar o separador Extras e premir em OK para 
aceder às opções abaixo.

Realçar Género: Exibe o menu Destaque do Gênero. 
Selecionar um género e premir em OK. Os eventos no 
guia de programação que correspondem ao género 
selecionado serão realçados.
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Busca de guia: Exibe as opções de pesquisa. 
Usando estas opções, pode procurar a base de 
dados do guia dos programas de acordo com o 
critério selecionado. Serão listados os resultados 
correspondentes.
Agora: Exibe o evento atual do canal realçado.
Zoom: Realçar e premir em OK para ver eventos num 
intervalo de tempo mais amplo.

Programação Agora/Seguinte
Nesta opção de esquema, apenas os eventos atuais e 
seguintes dos canais listados serão exibidos. Pode usar 
os botões direcionais para deslizar pela lista de eventos.
Premir o botão Voltar/Retroceder para usar as opções 
do separador disponíveis. Realçar o separador Filtro 
e premir em OK para ver as opções de filtragem. Para 
alterar o esquema realçar Programação da linha 
cronológica e premir em OK.
Opções de Evento
Usar os botões direcionais para realçar um evento e 
premir o botão OK para exibir o menu Opções. Estão 
disponíveis as seguintes opções.
Selecionar Canais: Utilizando esta opção, pode 
mudar para o canal selecionado para o ver. O guia de 
programas será fechado.
Mais informação: Exibe informação detalhada sobre 
o evento selecionado. Usar os botões direcionais para 
cima e para baixo para deslizar pelo texto.
Definir o Temporizador no Evento / Apagar 
Temporizador no Evento: Selecionar Definir 
Temporizador na opção Evento e premir em OK 
. Pode definir temporizadores para eventos futuros. 
Para cancelar um temporizador já definido, realçar 
este evento e premir o botão OK. Em seguida, 
selecione a opção Excluir temporizador no evento. 
O temporizador será cancelado.
Gravar / Apagar Grav. Temporizador Selecione 
a opção Gravar e pressione o botão OK. Se o 
programa vai ser transmitido num momento futuro, 
será adicionado à lista de Temporizadores para 
ser gravado. Se o programa está a ser transmitido no 
momento, a gravação iniciará de imediato.
Para cancelar um temporizador de gravação já definido, 
realçar esse evento e premir o botão OK e selecionar a 
opção Apagar Grav. Temporizador. O temporizador 
de gravação será cancelado.
IMPORTANTE: Ligar um disco USB à sua TV enquanto a 
mesma está desligada. Em seguida, deverá ligar a TV para 
ativar a função de gravação.
Notas: Não pode mudar para qualquer outro canal enquanto 
existir uma gravação ou um temporizador ativo no canal atual.
Não é possível definir o temporizador ou a gravação para 
dois ou mais programas individuais com o mesmo intervalo 
de tempo.

Serviços de Teletexto
Premir o botão Texto para entrar. Premir novamente 
para ativar o modo misto, o qual lhe permite ver a página 
de teletexto e a transmissão da TV ao mesmo tempo. 

Premir mais uma vez para sair. Se estiver disponível, 
as secções nas páginas de teletexto apresentarão 
códigos coloridos e poderão ser selecionadas premindo 
os botões coloridos. Seguir as instruções apresentadas 
no ecrã.
Teletexto Digital
Premir o botão Texto para visualizar a informação do 
teletexto digital. Utilizar os botões coloridos, os botões 
do cursor e o botão OK. O método de operação pode 
se diferente, de acordo com o conteúdo do teletexto 
digital. Seguir as instruções apresentadas no ecrã do 
teletexto digital. Quando o botão Texto é premido de 
novo, a TV retoma a difusão de televisão.
Atualização de Software

A sua TV consegue encontrar automaticamente 
atualizações através do sinal de transmissão ou da 
Internet. 
Procura de atualização do software através da 
interface do utilizador
No menu principal selecionar Definições>Sistema e 
em seguida Mais. Navegar para Atualizar Software e 
premir o botão OK. Em seguida, selecionar Procurar 
atualização e premir o botão OK para verificar a 
existência de nova atualização de software.
Se for encontrada uma nova atualização, o 
descarregamento da atualização é iniciado. Depois de 
concluída a transferência, um aviso será exibido, premir 
o botão OK para concluir o processo de atualização do 
software e reiniciar a TV.
Modo de atualização e procura 3 AM
A sua TV procurará novas atualizações às 03:00 horas 
se a opção Procura automática estiver Ativada 
e se a TV estiver ligada a um sinal de antena ou à 
Internet. Se for encontrado um novo software e se for 
descarregado com sucesso, será instalado na próxima 
vez que ligar a TV. 
Nota: Não desligar o cabo de alimentação enquanto o LED 
estiver a piscar durante o processo de reinicialização. Se a TV 
não conseguir ligar após a atualização, desligue-a, aguarde 
dois minutos e, em seguida, ligue-a novamente.
Todas as atualizações são controladas automaticamente. Se 
for efetuada uma busca manual e não for encontrado nenhum 
software, então esta é a versão atual.

Resolução de Problemas e Sugestões
A TV não liga
Certificar que o cabo de alimentação está firmemente 
ligado na tomada de parede. Premir o botão de 
alimentação na TV. 
Imagem com pouca qualidade
•	Verificar se tem a TV corretamente sintonizada.
•	O nível de sinal fraco pode causar uma imagem 

distorcida. Deve verificar as ligações da antena.
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•	Verificar se introduziu a frequência de canal correta 
e se realizou a sintonização manual. 

Sem imagem
•	A TV não está a receber qualquer sinal. Certificar que 

foi selecionada a fonte correta.
•	A antena está ligada corretamente? 
•	O cabo da antena está danificado? 
•	São usadas as fichas corretas para ligar a antena? 
•	Se tiver dúvidas, deve consultar o seu revendedor.
Nenhum som
•	Verificar se o som da TV está silenciado. Premir o 

botão Sem Som ou aumentar o volume para verificar.
•	O som poderá estar a sair apenas de uma coluna. 

Verificar as definições de equilíbrio no menu Som.
Controlo remoto - nenhum funcionamento
•	As pilhas podem estar gastas. Substituir as pilhas. 
•	As pilhas devem estar inseridas incorretamente 

Consultar a secção “Inserir as Pilhas no controlo 
remoto”. 

Sem sinal numa fonte de entrada
•	É possível que nenhum dispositivo esteja ligado.
•	Verificar os cabos AV e as ligações do seu dispositivo.
•	Verificar se o dispositivo está ligado.
A imagem não está centrada na fonte VGA.
Para que a sua TV centre automaticamente a imagem, 
entrar no menu Posição PC no menu Imagem, 
selecionar Posição automática e premir OK. Aguardar 
que o procedimento seja completado. De modo a definir 
a posição da imagem manualmente pode usar as 
opções Posição H e Posição V Selecionar a posição 
pretendida e usar os botões direcionais Esquerdo e 
Direito no controlo remoto para definir.
Gravação indisponível 
Para gravar um programa, deve em primeiro lugar ligar 
corretamente um dispositivo de memória USB à sua TV 
enquanto estiver desligada. Deve depois ligar a TV para 
ativar a função de gravação. Se não consegue gravar, 
verificar se o dispositivo de memória está corretamente 
formatado e se há espaço suficiente.
USB demasiado lento 
Se for exibida a mensagem “Velocidade de escrita 
no disco USB demasiado lenta para gravar” no ecrã 
enquanto se está a iniciar uma gravação, pode tentar 
recomeçar a gravação. Se o erro persistir, é possível 
que o seu dispositivo de memória USB não esteja de 
acordo com os requisitos de velocidade. Tentar usar 
um dispositivo de memória USB diferente.

Modos de Visualização Normais da Entrada do PC

Índice Resolução Frequência

1 640x480 60Hz
2 640x480 75Hz
3 800x600 56Hz
4 800x600 60Hz
5 800x600 72Hz
6 800x600 75Hz
7 1024x768 60Hz
8 1024x768 70Hz
9 1024x768 75Hz

10 1152x864 75Hz
11 1280x768 60Hz
12 1360x768 60Hz
13 1280x960 60Hz
14 1280x1024 60Hz
15 1280x1024 75Hz
16 1400x1050 60Hz
17 1440x900 60Hz
18 1440x900 75Hz
19 1920x1080 60Hz

A seguinte tabela é 
uma ilustração de 
alguns dos modos 
de visualização 
normais de vídeo. 
A sua TV poderá 
não suportar todas 
as resoluções.

Compatibilidade do sinal AV e HDMI

Fonte Sinais Suportados Disponível

AV atrás

PAL O

SECAM O

NTSC4.43 O

NTSC3.58 O

YPbPr 

480i, 480p 60Hz O

576i, 576p 50Hz O

720p 50Hz,60Hz O

1080i 50Hz,60Hz O

HDMI

480i, 480p 60Hz O

576i, 576p 50Hz O

720p 50Hz,60Hz O

1080i 50Hz,60Hz O

1080p
24Hz, 25Hz, 
30Hz, 50Hz, 
60Hz

O

(X: Não disponível, O: Disponível)

Nalguns casos, um sinal na TV pode não ser 
exibido corretamente. O problema pode ser uma 
inconsistência com as normas do equipamento fonte 
( DVD, conversor, etc.). Se você tiver esse problema, 
entre em contato com o revendedor e também com o 
fabricante do equipamento de origem.
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Formatos de ficheiros suportados para o modo USB
Formatos de ficheiros de vídeo

Extensão Código Vídeo Resolução máx. e Velocidade de imagem e 
Velocidade transmissão

.mpg, .mpeg, .dat, .vob
MPEG1/2, H.264, VC1

H.264: 1080Px2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 
50Mbps Outro: 1080P@60fps - 50Mbps

.ts, .trp, .m2ts

.avi MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG

.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, 

.3gp, .3g2, .3gpp MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264

.mkv MPEG 1/2, MPEG4, H.264

.flv Sorenson Sp, MPEG4, H.264

.ogm, .ogg MPEG1/2, MPEG4

.asf, .wmv MPEG4, WMV3, VC1

.rm, .rmvb RV30, RV40

.webm VP9, VP8

.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, 
transmissão de transporte 
MPEG, .ts,.trp, .tp, .mkv

HEVC/H.265

Formatos de ficheiros de imagem

Extensão Especificação Resolução (largura x altura)

.jpg, .jpeg
Linha de base 8192 x 8192

Progressiva 3000 x 3000

.bmp
RGB 1/4/8/16/24/32 bit

8192 x 8192

RLE 4/8 bit

.gif
87a

89a (Apenas 1 imagem em formato de animação)

.png

Escala de cinza, 24/32 bit por pixel

Formato entrelaçado

Progressiva

.tiff, .tif Formato de arquivo de imagem etiquetado

.webp
Suporte do número da versão de compressão não permanente 
VP8 0~3

Compressão sem perda
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Formatos de ficheiros de áudio

Extensão Formato

.mp3 .mp3

.ac3 .ac3

.aac .AAC

.wma .WMA

.amr .AMR-NB, .AMR-WB

.wav . MPEG La, .AAC, .PCM

.flac . FLAC

Formatos de ficheiros de legendas

Legendas externas

Extensão Especificação

.ssa Sub-estação Alpha

.ass Sub-estação avançada Alfa

.srt Subjugador

.sub Micro DVD / Sub Visualizador

.sub + .idx SubVOB

.txt Micro DVD / Leitor TM / MPL2

.mpl MPL2

.smi Sami

.jss JACOSUB

.ttml TTML

.txt / .sub LEGENDADVD

.lrc -

Legendas internas

Extensão Especificação

.mkv SubVOB

.mkv ASS / SSA / TEXT

.dat, .mpg, .mpeg, .vob Legendas DVD

.mp4 Legenda DVD, TEXTO
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Resoluções DVI suportadas
Quando	ligar	dispositivos	aos	conetores	da	sua	TV	usando	o	cabo	conversor	DVI	(cabo	DVI	para	HDMI	-não	
fornecido),	pode	consultar	a	seguinte	informação	de	resolução.

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

640x400 x
640x480 x x x x

800x600 x x x x x

832x624 x

1024x768 x x x x x

1152x864 x x x

1152x870 x
1280x768 x x
1360x768 x
1280x960 x x

1280x1024 x x

1400x1050 x x
1440x900 x x

1600x1200 x

1680x1050 x
1920x1080 x
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Conectividade
Ligação com fios

Ligar a uma Rede com fios
•	 Tem	de	ter	um	modem/router	ligado	a	uma	ligação	
de	banda	larga	ativa.

•	 Ligar	a	sua	TV	ao	seu	modem/router	através	de	um	
cabo Ethernet. Há uma porta LAN na parte de trás 
(traseira)	da	sua	TV.

2

3

1

1. Ligação ISP Banda larga
2. Cabo LAN (Ethernet)
3. Entrada LAN no lado de trás da TV
Para configurar as definições com fios deve 
consultar a secção Rede no menu Definições.
•	 Pode	ser	possível	 ligar	a	sua	TV	à	sua	rede	LAN	
dependendo	da	 sua	 configuração	de	 rede.	Neste	
caso,	deve	usar	um	cabo	Ethernet	para	ligar	a	sua	
TV	diretamente	à	tomada	de	rede	na	parede.

1

2

1. Tomada de parede de rede
2. Entrada LAN no lado de trás da TV
Configurar as definições do Dispositivo com fios
Tipo de rede
O Tipo de Rede pode ser selecionado como 
Dispositivo com Fios, Sem Fios ou Desativado, 
de acordo com a ligação ativa da TV. Selecione isto 
como Wired Device (Dispositivo com fio) se você 
estiver conectando através de um cabo Ethernet.

Teste de Velocidade da Internet
Selecionar Teste Velocidade Internet e premir o botão 
OK. A TV verificará a banda larga da ligação internet 
e exibe o resultado quando concluída. 
Definições avançadas
Selecionar Definições Avançadas e premir o botão 
OK. No ecrã seguinte pode alterar as definições IP 
e DNS da TV. Selecionar a que pretende e premir 
o botão Esquerdo ou Direito para alterar a definição 
de Automática para Manual. Agora pode inserir os 
valores do IP Manual e / ou DNS Manual. Selecionar 
o item respetivo no menu pendente e inserir os novos 
valores utilizando os botões numéricos do controlo 
remoto. Realçar Guardar e premir o botão OK para 
guardar as definições quando concluídas. 
Conetividade Sem Fios

Ligar a uma Rede sem fios
A TV não pode ligar à rede com SSID oculto. Para 
tornar o SSID do seu modem visível, deve alterar 
as definições SSID através do programa do modem. 

1

1. Ligação ISP Banda larga
Um router-N sem fios (IEEE 802.11a/b/g/n) com 
bandas simultâneas de 2.4 e 5 GHz é destinado a 
aumentar a largura de banda. Otimizado para fluxo 
de vídeo HD mais suave e mais rápido, transferência 
de ficheiros e jogos sem fios.
•	 A	frequência	e	o	canal	diferem	dependendo	da	zona.
•	 A	velocidade	de	transmissão	difere	dependendo	da	
distância	e	da	quantidade	de	obstruções	entre	os	
aparelhos	de	 transmissão,	 a	 configuração	destes	
aparelhos,	 as	 condições	 das	 ondas	 de	 rádio,	 o	
tráfego	da	linha	e	os	aparelhos	que	está	a	usar.	A	
transmissão	pode	também	ser	cortada	ou	desligada	
dependendo	das	condições	dos	telefones	DECT,	das	
ondas	de	rádio,	ou	de	quaisquer	outros	aparelhos	
aparelhosWLAN	 11b.	Os	 valores	 normais	 para	 a	
velocidade	de	transmissão	são	os	valores	máximos	
teoricamente	para	a	rede	sem	fios	normal.	Não	são	
as	velocidades	atuais	da	transmissão	de	dados.
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•	 A	 localização	onde	a	 transmissão	é	mais	 efetiva	
difere	dependendo	do	ambiente	de	utilização.

•	 A	 função	Sem	Fios	 suporta	modems	 tipo	 802.11	
a,b,g e n. É altamente recomendado usar o protocolo 
de	 comunicação	 IEEE	802.11n	de	modo	a	 evitar	
quaisquer	 possíveis	 problemas	 enquanto	 estiver	
a ver vídeos.

•	Deve mudar o SSID do seu modem sempre que 
houver outros modems em redor com o mesmo 
SSID.	Caso	contrário	pode	ter	problemas	de	ligação.	
Usar	uma	ligação	com	fios	se	tiver	problemas	com	
a	ligação	sem	fios.	

Configurar as definições do Dispositivo sem fios
Abrir	o	menu	Rede	e	selecionar	Tipo de Rede como 
Dispositivo Sem Fios	 para	 iniciar	 o	 processo	 de	
ligação.
Realçar a opção Procurar Redes sem fios e 
premir	 em	OK	 para	 iniciar	 uma	pesquisa	de	 redes	
sem	fios	disponíveis.	Serão	listadas	todas	as	redes	
encontradas.	Realçar	a	sua	rede	pretendida	a	partir	
da	lista	e	premir	em	OK	para	ligar.	
Nota: Se o modem suportar o modo N, deve preferir definições 
de modo N.

Se	a	rede	selecionada	for	protegida	por	palavra-passe,	
introduzir	o	código	correto	usando	o	teclado	virtual.	
Pode	usar	este	teclado	através	dos	botões	direcionais	
e o botão OK no controlo remoto.
Aguardar até que o endereço IP apareça no ecrã.
Isto	 significa	 que	 a	 ligação	 está	 a	 partir	 de	 agora	
estabelecida.	Para	 desligar	 de	 uma	 rede	 sem	 fios,	
selecionar	Tipo de Rede	e	premir	os	botões	Esquerdo	
ou	Direito	para	definir	como	Desativada.
Se o seu router tiver WPS, pode ligar diretamente ao 
modem/router sem ter de inserir primeiro uma palavra-
passe ou adicionar a rede. Selecionar a opção Premir 
WPS no seu router WiFi e premir OK . Dirigir-se ao 
seu modem/router e premir o botão WPS no mesmo 
para fazer a ligação. Será exibida uma confirmação 
de ligação na sua TV logo que os dispositivos estejam 
emparelhados. Selecionar OK para continuar. Não é 
necessária mais nenhuma configuração.
Selecionar	 o	Teste de Velocidade da Internet e 
premir	 o	 botão	OK	 para	 verificar	 a	 velocidade	 da	
ligação	 internet.	Selecionar	Definições Avançadas 
e	premir	o	botão	OK	para	abrir	o	menu	de	definição	
avançada.	Utilizar	os	botões	direcionais	e	numéricos	
para	definir.	Realçar	Guardar	e	premir	o	botão	OK 
para	guardar	as	definições	quando	concluídas.	
Outra informação
O	estado	da	ligação	será	mostrado	como	Ligada ou 
Não Ligada e o	endereço	IP	atual,	se	uma	ligação	é	
estabelecida.

Ligar ao seu dispositivo móvel através da WLAN
•	Se o seu dispositivo móvel tiver recurso de WLAN, 

você poderá conectá-lo à sua TV por meio de 
um roteador para acessar o conteúdo em seu 
dispositivo.	Para	isto,	o	seu	dispositivo	móvel	deve	
ter	um	software	de	partilha	apropriado.

	 Ligar	a	sua	TV	ao	seu	router	seguindo	as	etapas	
mencionadas	nas	secções	acima.

	 Depois,	 ligar	o	seu	dispositivo	móvel	ao	 router	e,	
em	seguida,	 ativar	 o	 software	 de	partilha	 no	 seu	
dispositivo	móvel.	Depois,	 selecionar	 os	 ficheiros	
que	pretende	partilhar	com	a	sua	TV.

	 Se	a	ligação	for	estabelecida	corretamente,	poderá	
aceder	aos	ficheiros	partilhados	instalados	no	seu	
dispositivo	móvel	através	da	 função	AVS	(partilha	
de	vídeo	e	áudio)	da	sua	TV.

 Realçar a opção AVS no menu Fontes	 e	 premir	
em OK,	serão	exibidos	os	dispositivos	de	servidor	
de	multimédia	 disponíveis	 na	 rede.	Selecionar	 o	
seu	 dispositivo	móvel	 e	 premir	 o	 botão	OK para 
continuar.

•	Se disponível, pode descarregar uma aplicação 
de controlador remoto virtual do servidor do seu 
fornecedor de aplicações do dispositivo móvel. 
Nota: Esta função pode não ser suportada por todos os 
dispositivos móveis.

Acordar em
Wake-on-LAN (WoL) e Wake-on-Wireless LAN 
(WoWLAN) são padrões que permitem que um 
dispositivo seja ligado ou ativado por uma mensagem 
de rede. A mensagem é enviada para o dispositivo 
por um programa executado num dispositivo remoto 
ligado à mesma rede local, tal como um smartphone. 
A sua TV é compatível com WoL e WoWLAN. Esta 
função deve ser desativada durante o processo da 
Primeira Instalação. Para ativar esta função definir 
a opção Ativação no menu Rede como Ligada. É 
necessário que tanto o dispositivo, a partir do qual a 
mensagem de rede será enviada para a TV, e a TV 
estejam ligados à mesma rede. Função de Despertar 
é apenas suportada por dispositivos com SO Android 
e pode apenas ser usada através das aplicações 
YouTube e Netflix.
De modo a usar esta função a TV e o controlo remoto 
devem ser ligados pelo menos uma vez enquanto a 
TV estiver ligada. Se a TV for desligada, a ligação 
deve ser  restabelecida na próxima ocasião em que 
a mesma for ligada. Caso contrário esta função não 
estará disponível. Isto não se aplica a quando a TV 
está ligada no modo em espera.
O desempenho de alguns dispositivos no mercado 
pode variar devido à arquitetura do software. De 
modo a usar a função Despertar com um melhor 
desempenho,  assegurar que o seu dispositivo tem a 
última versão do equipamento.
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Se quiser que a sua TV consuma menos energia no 
modo em espera, pode desativar esta função definindo 
a opção Despertar como Desligada.
Visualização sem fios

A Visualização Sem Fios é padrão para o fluxo 
de vídeo e conteúdo áudio. Esta função permite a 
possibilidade de usar a sua TV como um dispositivo 
de visualização sem fios.
Usar com telemóveis
Há diferentes padrões que permitem a partilha de 
ecrãs incluindo conteúdo gráfico, vídeo e áudio entre 
o dispositivo móvel e a TV.
Ligar primeiro a dongle USB sem fios à TV, se a TV 
não tiver a função WLAN interna.
Seguidamente  premir o botão Fonte no controlo 
remoto e mudar para a fonte Visualização sem fios. 
Aparece um ecrã informando que a TV está pronta 
para a ligação.
Abrir a aplicação partilhada no seu dispositivo móvel. 
Estas aplicações são designadas de forma diferente 
por cada marca, consultar o manual de instruções 
do seu dispositivo móvel para informação detalhada.
Procurar dispositivos. Depois de selecionar sua TV 
e conectar, a tela do seu dispositivo será exibida na 
sua TV.
Nota: Esta função pode apenas ser utilizada se o seu 
dispositivo móvel suportar esta função. Se tiver problemas 
com a ligação deve verificar se a versão do sistema operativo 
que está a utilizar é compatível com esta função. Podem existir 
problemas de compatibilidade com as versões do sistema 
operativo que forem lançadas após a produção desta TV. 
Processos de pesquisa e ligação diferem de acordo com o 
programa utilizado.

Ligar outros dispositivos
A sua TV suporta também a tecnologia de ligação sem 
fios de curto alcance. É necessário um emparelhamento 
antes de utilizar este tipo de dispositivos sem fios com 
o televisor. Deve fazer o seguinte para emparelhar o 
dispositivo com a TV:
•	Definir o dispositivo para o modo emparelhamento
•	 Iniciar a procura do dispositivo na TV
Nota: Consulte o manual do usuário do dispositivo sem fio 
para saber como configurar o dispositivo para o modo de 
pareamento.

Pode ligar dispositivos áudio e controladores remotos 
sem fios à sua TV. Desligar da tomada ou desligar de 
qualquer outro dispositivo áudio para que a função 
de ligação sem fios funcione corretamente. Para 
dispositivos áudio deve usar a opção Ligação áudio 
no menu Definições>Som, para controladores 
remotos a opção Controlo Remoto Inteligente no 
menu Definições>Sistema>Mais. Selecionar a opção 
de menu e premir o botão OK para abrir o respetivo 
menu. Ao usar este manual pode descobrir e ligar os 

dispositivos que usam a mesma tecnologia sem fios 
e começar a usá-los. Seguir as instruções no ecrã. 
Iniciar a procura do dispositivo. Será exibida uma 
lista de dispositivos sem fios disponíveis. Selecionar 
o dispositivo ao qual pretende ligar a partir da lista 
e premir o botão OK para ligar. Se a mensagem 
“Dispositivo conectado” for exibida, a conexão será 
estabelecida com sucesso. Se a ligação falhar, tentar 
de novo.
Transferência de imagem e difusão de vídeo
Pode também utilizar este tipo de ligação para 
transferir imagens ou difusão de áudio a partir do seu 
dispositivo móvel para a sua TV. 
Emparelhar o dispositivo móvel e a TV como descrito 
antes. Iniciar uma procura de dispositivo no seu 
dispositivo portátil. Selecionar a TV a partir dos 
dispositivos listados. Confirmar o pedido de ligação 
no ecrã da TV e fazer o mesmo no ecrã do seu 
dispositivo portátil. Se nenhum emparelhamento for 
feito, a transferência de imagem ou a difusão de áudio 
para a TV não será possível. 
As imagens enviadas pelo dispositivo móvel serão 
exibidas na TV sem pedido de confirmação, se o 
ficheiro de imagem for adequado. Também pode 
guardar o ficheiro de imagem numa unidade de 
memória USB ligada ou definir como um logótipo de 
arranque, se esta funcionalidade for suportada e o 
ficheiro adequado. Premir o botão Sair para terminar 
a exibição de imagem.
O áudio será encaminhado através dos altifalantes 
da TV, após a confirmação ser dada. Para iniciar o 
difusão de áudio desemparelhar o dispositivo a partir 
da sua TV se estiver previamente emparelhado com 
o seu televisor. Depois do emparelhamento estar 
concluído, uma mensagem de confirmação será 
exibida a perguntar se pretende iniciar a difusão de 
áudio a partir do seu dispositivo móvel. Selecionar 
Sim e premir o botão OK no controlo remoto da TV. 
Se a ligação for bem sucedida, todo o áudio será 
encaminhado através dos altifalantes da TV. Um 
símbolo aparecerá no lado superior do ecrã da TV, 
enquanto a ligação da difusão de áudio estiver ativa. 
Para terminar a difusão de áudio, deve desativar a 
ligação sem fios do seu dispositivo móvel.
Fechar todas as aplicações em execução e todos os 
menus na TV para uma transferência sem problemas. 
Apenas os ficheiros de imagem com formatos 
inferiores a 5 MB e nos seguintes formatos de ficheiro 
são adequados; .jpg, .jpeg, .png, bmp. Se um ficheiro 
enviado pelo dispositivo móvel não cumprir com estes 
requisitos não será exibido na TV. 
Nota: Dispositivos sem fio podem operar dentro da mesma 
faixa de freqüência de rádio e podem interferir uns com os 
outros. Para melhorar o desempenho do seu dispositivo sem 
fios colocá-lo a pelo menos 1 metro de quaisquer outros 
dispositivos sem fios.
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Resolução de problemas dos conetividade
Rede Sem Fios Não Disponível
•	Certificar que as firewalls da sua rede permitem a 

ligação sem fios da TV. 
•	 Tentar	procurar	de	novo	 redes	sem	 fio,	usando	o	

ecrã do menu Rede.
Se a rede sem fios não funcionar corretamente, tentar 
usar a rede doméstica com fios. Consultar a secção 
de Conetividade Com Fios para mais informação 
sobre o procedimento.
Se	a	TV	não	 funcionar	 usando	a	 ligação	 com	 fios,	
verifique	 o	modem	 (router).	 Se	 o	 router	 não	 tiver	
nenhum	problema,	verificar	a	ligação	internet	do	seu	
modem.
Ligação está lenta
Consultar	o	manual	de	instruções	do	seu	modem	sem	
fios,	para	obter	informação	sobre	a	zona	de	serviço	
interno,	a	velocidade	da	ligação,	a	qualidade	do	sinal	
e	outras	definições.	Necessita	de	ter	uma	ligação	de	
alta	velocidade	para	o	seu	modem.
Interrupção durante a reprodução ou reações 
lentas
Pode tentar neste caso o seguinte:
Mantenha pelo menos três metros de distância de 
fornos de microondas, telefones celulares, dispositivos 
bluetooth ou qualquer outro dispositivo compatível com 
WLAN. Tentar alterar o canal ativo no router WLAN.
Conexão com a Internet não disponível / 
compartilhamento de vídeo de áudio não 
funciona
Se	o	endereço	MAC	(um	número	identificador	exclusivo)	
do	 seu	PC	ou	modem	 tiver	 sido	permanentemente	
registado,	é	possível	que	a	sua	TV	possa	não	ligar	à	
internet.	Neste	caso,	o	endereço	MAC	é	autenticado	
de	cada	vez	que	liga	à	internet.	Esta	é	uma	precaução	
contra	acesso	não	autorizado.	Desde	que	a	sua	TV	
tenha	o	seu	próprio	endereço	MAC,	o	seu	operador	
de	serviço	internet	não	pode	validar	o	endereço	MAC	
da	sua	TV.		Por	esta	razão,	a	sua	TV	não	pode	ligar	
à	 internet.	Contatar	 o	 operador	 de	 serviço	 internet	
e	solicitar	 informação	sobre	a	 forma	como	 ligar	um	
dispositivo	diferente	como	a	sua	TV	à	internet.
É	 também	possível	 que	a	 ligação	possa	não	estar	
disponível	devido	a	problemas	na	firewall.	Se	pensa	
que	 isto	 é	 a	 causa	 do	 problema,	 deve	 contatar	 o	
operador	 de	 serviço	 internet.	 Uma	 firewall	 pode	
ser	a	razão	da	conetividade	e	o	problema	pode	ser	
identificado	enquanto	está	a	usar	a	TV	no	modo	de	
Partilha	de	Áudio	Vídeo	ou	enquanto	está	a	navegar	
através	da	função	de	Partilha	de	Áudio	Vídeo.
Domínio Inválido 
Assegurar	 que	 já	 iniciou	 sessão	 no	 PC	 com	 um	
nome	de	utilizador/palavra-passe	válidos	e	assegurar	

também	 que	 o	 seu	 domínio	 está	 ativo,	 antes	 de	
partilhar	 quaisquer	 ficheiros	 no	 seu	 programa	 de	
servidor	de	multimédia	no	seu	PC.	Se	o	domínio	for	
inválido,	isso	pode	causar	problemas	enquanto	está	
a	pesquisar	ficheiros	no	modo	de	Partilha	de	Áudio	
Vídeo. 
Usar o Serviço de Rede de Partilha de Áudio 
Vídeo
A	função	de	Partilha	de	Áudio	Vídeo	usa	um	modelo	
que	permite	o	processo	de	visualização	de	eletrónica	
digital	 e	 a	 torna	mais	 prática	 de	 usar	 numa	 rede	
doméstica.	
Esta	norma	permite-lhe	visualizar	e	reproduzir	fotos,	
música	e	vídeos	gravados	no	servidor	de	multimédia	
ligado	à	sua	rede	doméstica.
1. Instalação de Software de Servidor
A função Partilha	de	Áudio	Vídeo não pode ser usada 
se o programa do servidor não estiver instalado no 
seu PC ou	se	o	software	do	servidor	de	multimédia	
necessário	 não	 estiver	 instalado	 no	 dispositivo	
complementar. Preparar o seu PC com o programa 
do servidor adequado.
2. Ligar a uma Rede com ou sem fios
Consultar os capítulos Conetividade Com fios/Sem 
fios  para informação de configuração detalhada. 
3. Ativar Partilha de vídeo e áudio
Entrar no menu Definições>Sistema>Mais e 
ativar a opção AVS.
4. Reproduzir Ficheiros partilhados através da 
Busca de Media
Realçar a opção AVS no menu Fontes usando os 
botões direcionais e premir em OK. Serão	 listados	
os	dispositivos	de	servidor	multimédia	disponíveis	na	
rede.	Selecionar	um	e	premir	em	OK	para	continuar.	
O navegador de multimédia é então exibido. 
Consultar a secção do menu Navegador de 
Multimédia para mais informação sobre a reprodução 
do ficheiro.
Se ocorrer um problema com a rede, desligar a 
televisão da tomada de parede e voltar a ligar. O modo 
de dicas e saltar não são suportados com a função 
Partilha	de	Áudio	Vídeo.
O PC/HDD/Leitor de Multimédia ou quaisquer outros 
dispositivos que sejam compatíveis devem ser usados 
com uma ligação com fios para uma melhor qualidade 
de reprodução.
Usar a ligação LAN para partilha de ficheiro mais 
rápida entre dispositivos como computadores.
Nota: Existem alguns PCs com os quais pode não ser possível 
usar a função Partilha de Áudio Vídeo devido às definições de 
administrador e segurança (como PCs empresariais).
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Aplicações
Pode aceder às aplicações instaladas na sua TV a 
partir do menu Aplicações. Realçar uma aplicação e 
premir em OK para abrir. 
Para gerir as aplicações instaladas na sua TV e 
acrescentar novas aplicações a partir do mercado ou 
para ver todas as aplicações disponíveis em modo 
de ecrã total, realçar a opção Acrescentar mais e 
premir em OK. Ao usar esta opção do menu pode 
acrescentar uma aplicação instalada ao menu Início, 
abri-la ou removê-la. Os apps removidos não estarão 
mais acessíveis no menu do Google Apps. Você 
também pode adicionar novos aplicativos do mercado. 
Para entrar no mercado, realçar o logótipo do cesto 
de compras localizado no canto superior esquerdo do 
ecrã e premir em OK. Serão exibidas as aplicações 
disponíveis no mercado. Usar os botões direcionais 
para realçar uma aplicação e premir em OK. Realçar 
a opção Acrescentar a Aplicações e premir de novo 
em OK para acrescentar a aplicação selecionada ao 
menu Aplicações.
Para acesso rápido ao menu Acrescentar Mais pode 
premir o botão Internet no controlo remoto se este 
botão estiver disponível.
Notas: 
Os possíveis problemas causados por uma aplicação pode ser 
originado pelo fornecedor do conteúdo do serviço.
Serviços de internet de terceiros podem mudar, desligados 
ou limitados a qualquer momento. 

Navegador da Internet
Para usar o navegador de internet, entrar	primeiro	no	
menu Aplicações.	Em	seguida,	 iniciar	 a	 aplicação	
Navegador	de	 Internet	que	 tem	um	 logótipo	cor	de	
laranja com o símbolo da terra.
No ecrã inicial do navegador, as miniaturas das 
ligações predefinidas (se algumas) para sítios web 
serão exibidas como opções de Marcação Rápida em 
conjunto com Editar Marcação Rápida e as opções 
de Adicionar a Marcação Rápida.
Para navegar no navegador web, usar os botões 
direcionais no controlo remoto ou num rato ligado. 
Para ver a barra de opções do navegador, mover o 
cursor no topo da página ou premir o botão Back/
Return. Estão disponíveis as opções de Histórico, 
Separadores e Marcadores e a barra do navegador 
que contêm os botões anterior/seguinte, o botão de 
atualização, a barra de endereço/procura, a Marcação 
Rápida e os botões Vewd.
Para adicionar o sitio web à lista de Marcação 
Rápida para acesso rápido, mover o cursor para o 
topo da página ou premir o botão Voltar/Retroceder. 
A barra do navegador desaparecerá. Selecionar o 
botão de Marcação Rápida -  e premir o botão 
OK. Seguidamente selecionar a opção Adicionar à 
Marcação Rápida e premir o botão OK. Preencher 

os espaços em branco para Nome e Endereço, 
selecionar OK e premir o botão OK para adicionar. 
Enquanto está no sítio web se desejar adicionar à 
lista Marcação Rápida, selecionar o botão Vewd  
e premir o botão OK. Seguidamente selecionar a 
opção Adicionar à Marcação Rápida e premir o 
botão OK. O Nome e o Endereço serão preenchidos 
automaticamente de acordo com o site que estiver 
a visitar. Selecionar OK e premir o botão OK para 
adicionar.
Também pode usar as opções do menu Vewd para 
gerir o navegador. Realçar o botão Vewd e premir o 
botão OK para ver as opções específicas e gerais 
disponíveis da página.
Há várias formas para pesquisar ou visitar sítios web 
usando o navegador da web.
 Inserir o endereço do site web (URL)  na barra de 

pesquisa/endereço e selecionar o botão Submeter 
no teclado virtual e premir o botão OK para visitar o 
site.

 Inserir a(s) palavra(s)-chave(s) na barra de pesquisa/
endereço e selecionar o botão Submeter no 
teclado virtual para iniciar a pesquisa dos sites web 
pretendidos.

 Realçar uma miniatura Marcação Rápida e premir o 
botão OK para visitar o sítio web relacionado.

A sua TV é compatível com ratos USB. Ligar o seu 
rato ou o adaptador do rato sem fios à entrada USB da 
sua TV para uma navegação mais fácil e mais rápida.
Algumas páginas internet incluem conteúdo em flash. 
Estas não são suportadas pelo navegador.
A sua TV não suporta qualquer processo de 
descarregamento a partir do navegador.
Podem não ser suportados todos os sites na Internet 
De acordo com site, podem ocorrer problemas de 
conteúdo. Nalgumas circunstâncias os conteúdos de 
vídeo podem não ser reproduzidos
Sistema HBBTV

O HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) é um 
novo padrão da indústria que combina serviços de TV 
transmitidos por meio de transmissão com serviços 
fornecidos via banda larga e também permite acesso 
a serviços somente da Internet para consumidores que 
usam TVs conectadas e set-top boxes. Os serviços 
enviados através de TV Hbb incluem os canais de 
TV de transmissão tradicional, os serviços de catch-
up, vídeo-on-demand, guia de programa eletrónico, 
publicidade interativa, personalização, votação, jogos, 
redes sociais e outras aplicações multimédia. 
As aplicações TV Hbb existem nos canais onde estão 
assinaladas pelo emissor (atualmente vários canais 
transmitem aplicações HbbTV na Astra). O emissor 
marca uma aplicação como “arranque automático” 
e esta é iniciada automaticamente pela plataforma. 
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As aplicações automáticas são abertas geralmente 
com um ícone de botão vermelho pequeno para 
avisar o utilizador que há uma aplicação HbbTV no 
canal. Premir o botão vermelho para abrir a página da 
aplicação. Depois da página ser mostrada o utilizador 
pode retroceder para o estado inicial do ícone do botão 
vermelho premindo o botão vermelho de novo. O 
utilizador pode alternar entre o modo de ícone do botão 
vermelho e o modo total UI da aplicação premindo 
o botão vermelho. Deve ser tido em conta que a 
capacidade de alternância do botão vermelho é dada 
através da aplicação e de que algumas aplicações 
podem ter um comportamento diferente.
Se o utilizador mudar para outro canal enquanto uma 
aplicação TVHbb estiver ativa (tanto no modo de ícone 
de botão vermelho ou modo total UI) podem acontecer 
os seguintes cenários.
•	A aplicação pode continuar a funcionar.
•	A aplicação pode ser terminada. 
•	A aplicação pode ser terminada e outra aplicação de 

botão vermelho pode ser apresentada.
A TVHbb permite que todas as aplicações sejam 
recuperadas tanto da banda larga como da 
transmissão. O emissor pode ativar ambas as 
formas ou apenas uma delas. Se você definir o tipo 
de instalação como padrão, poderá continuar com 
a instalação regular de satélite e assistir aos canais 
de satélite. 
As aplicação de botão vermelho de arranque 
automático fornecem geralmente ligações para outras 
aplicações. O utilizador pode então mudar para 
outras aplicações usando as ligações fornecidas. As 
aplicações devem fornecer uma forma de terminarem 
automaticamente, geralmente é usado para isto o 
botão Sair.
As aplicações TVHbb usam as teclas do controlo 
remoto para interagir com o utilizador. Quando 
uma aplicação TVHbb é apresentada, o controlo de 
algumas teclas é detido pela aplicação. Por exemplo, 
a seleção dum canal numérico pode não atuar numa 
aplicação de teletexto na qual os números indicam 
páginas de teletexto. 
A TVHbb exige capacidade de fluxo AV para a 
plataforma. Existem numerosas aplicações que 
fornecem serviços TV VOD (vídeo on demand) e 
catch-up. O utilizador pode usar as teclas reproduzir, 
pausa, parar, avançar e retroceder, no controlo remoto 
para interagir com o conteúdo AV.
Nota: Pode ativar ou desativar esta função a partir de menu 
Mais no menu Definições>Sistema. Dependendo do modelo 
da sua TV e da opção de país selecionada na Primeira 
instalação, esta função pode estar disponível no menu 
Definições>Sistema>Definições de privacidade, em vez 
do menu Definições>Sistema>Mais.

Smart Center
Smart Center é uma aplicação móvel que corre 
nas plataformas iOS e Android. Com o seu tablet 
ou telefone, pode facilmente transferir os seus 
espetáculos e programas ao vivo favoritos a partir da 
Smart TV. Também pode iniciar as suas aplicações, 
usar o seu tablet como controlo remoto da sua TV e 
partilhar ficheiros de multimédia.
Nota: Poder usar todas as funções desta aplicação depende 
das funções da sua TV.

Iniciar
Para poder usar as funções baseadas na internet, 
o seu modem/router tem de estar ligado à internet.
IMPORTANTE: Certificar que a TV e o dispositivo 
móvel estão ligados à mesma rede.
Para a função de partilha de multimédia deve ser 
ativada a função Partilha de Áudio Vídeo (se 
disponível). Premir o botão Menu no controlo remoto, 
selecionar o menu Definições>Sistema>Mais e 
premir em OK. Selecionar AVS e alterar para Ativado. 
A sua TV está pronta agora para ligar ao dispositivo 
portátil.
Instalar a aplicação Smart Center no seu dispositivo 
móvel.
Iniciar a aplicação Smart Center. Se todas as ligações 
forem corretamente configuradas aparecerá o nome 
da TV no seu dispositivo portátil. Se o nome da sua 
TV não aparecer na lista, espere um pouco e toque 
no widget Atualizar. Selecionar a TV a partir da lista. 
Ecrã do Dispositivo Portátil 
No ecrã principal encontra os separadores para aceder 
às várias funções.
A aplicação recupera a lista atual de canais em 
primeiro lugar da TV quando esta é colocada em 
funcionamento.
MEUS CANAIS: São exibidos os programas dos 
primeiros quatro canais da lista de canais recuperada 
da TV. Pode alterar os canais mencionados na lista. 
Premir na miniatura do canal e manter premido. Será 
exibida uma lista de canais e pode escolher o canal 
que pretende substituir.
TV: Pode ver o conteúdo através do separador TV. 
Neste modo pode navegar através da lista de canais 
recuperada da sua TV e clicar nas miniaturas para 
visualizar as páginas de detalhes.
GRAVAÇÕES: Pode ver as suas gravações ativas (se 
disponíveis) e os lembretes a partir deste separador. 
Para apagar algum item, basta premir no ícone apagar 
que se encontra em cada linha.
EPG (Guia de programa eletrónico): Pode visualizar 
as programações de transmissões das listas de 
canais selecionados através deste separador. Pode 
também navegar através dos canais premindo no 
canal selecionado na grelha EPG. Note que atualizar/
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refrescar a informação EPG pode levar algum tempo 
dependendo da sua rede e da qualidade do serviço 
web.
Nota: A conexão à Internet é necessária para informações de 
EPG baseadas na WEB.

DEFINIÇÕES: Configurar a aplicação conforme 
desejar.  Pode alterar:

Bloqueamento automático (Apenas no IOS): O 
ecrã do dispositivo desliga-se automaticamente 
depois de um determinado período de tempo. A 
predefinição é desligado, o que significa que o ecrã 
estará sempre ligado.
Ativar automaticamente FollowMeTV: A 
função FollowMeTV (se disponível) iniciar-se-á 
automaticamente quando esta definição está 
ativada. Predefinição está desativada.
Ligação automática à TV: Sempre que ativado, 
o seu dispositivo portátil ligará automaticamente à 
última TV ligada e salta o ecrã de pesquisa da TV.
Alterar TV (Apenas no IOS): Mostra a TV 
atualmente ligada. Pode premir nesta definição 
para ir para o ecrã "pesquisa TV" e mudar para 
um TV diferente.
Editar a lista de canais personalizada: Pode 
editar a lista de canais personalizada usando esta 
definição.
Escolher a fonte de lista de canais: Pode 
escolher a fonte da lista de canal para ser usada 
na aplicação. As opções são "Lista TV" e "Lista 
Personalizada". Adicionalmente pode ativar a opção 
"Lembrar a minha escolha" para definir a fonte de 
lista de canais selecionada como uma escolha 
fixa. Neste caso, se a fonte selecionada estiver 
disponível será usada na aplicação.
Versão Nº: Exibe a versão atual da aplicação.

Página de detalhes
Para abrir a página de detalhe tocar num programa. 
No ecrã da página de detalhes pode obter informação 
detalhada dos programas que seleciona. Nesta página 
existem os separadores "Detalhes", "Equipa&Elenco" 
e "Vídeos".
DETALHES: Este separador fornece um sumário e 
informação sobre o programa selecionado. Também 
há ligações para as páginas de Facebook e twitter do 
programa selecionado.
EQUIPA&ELENCO Mostra todas as pessoas que 
contribuíram para o programa atual.
VÍDEOS: Fornece vídeos no YouTube relacionados 
com o programa selecionado.
Nota: Para algumas funções pode ser necessária uma 
ligação à Internet.

Função FollowMe TV (se disponível)
Toque no widget FOLLOW ME TV, localizado na 
parte inferior esquerda da tela do seu dispositivo 
móvel, para alterar o layout do recurso Follow 
Me TV.
Tocar no ícone reproduzir para começar a difusão 
do conteúdo da TV para o seu dispositivo portátil. 
Disponível se o seu dispositivo estiver no alcance de 
funcionamento dos routers. 
Modo Espelho
Este modo da função FollowMe TV está ativado 
por predefinição e permite transmitir o conteúdo 
de quaisquer outras fontes de TV selecionadas e 
Navegador de Multimédia.
Notas: 

Note que são apenas suportados os canais digitais (DVB-
T/C/S) SD e HD.

Suporte áudio multilíngue e a função de legendas ligar/
desligar não funciona.

O desempenho de difusão pode ser alterado dependendo da 
qualidade da sua ligação.

Página de Partilha de Multimédia
Para acessar o widget Compartilhamento de mídia, 
toque na seta para cima no canto inferior esquerdo 
da tela. 
Se for pressionada a ferramenta Partilha de Multimédia, 
é exibido um ecrã onde pode selecionar o tipo de 
ficheiro de multimédia para partilhar com a sua TV.
Nota: Nem todos os formatos do ficheiro de imagem são 
suportados. Esta função não funcionará se a função Partilha 
de Vídeo Áudio não for suportada.

Função controlo remoto Smart
Pode usar o seu dispositivo portátil como controlo 
remoto para a sua TV desde que esteja ligado à 
TV. Para usar todas as funções do controlo remoto 
inteligente tocar na Seta para cima no lado esquerdo 
inferior do ecrã. 
Reconhecimento de voz
Pode tocar na ferramenta Microfone ( ) e gerir a 
sua aplicação, dando comandos de voz como “Subir/
Baixar Volume!”, “Programa Para Cima/Para Baixo!”.
Nota: Esta função existe apenas em dispositivos baseados 
em Android.

Página do teclado
A página do teclado pode ser aberta de duas 
maneiras; pressionando o widget Teclado( ) na 
tela do aplicativo ou automaticamente recebendo um 
comando da TV.
Requisitos
1. Smart TV
2. Ligação rede
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3. Dispositivo móvel baseado na plataforma Android 
ou iOS (sistema operacional Android 4.0 ou 
superior; versão IOS 6 ou superior)

4. A apl. Smart Center (que se encontra nas lojas 
de aplicações online baseadas em plataformas 
Android e iOS)

5. Modem router
6. Dispositivo de armazenamento USB em formato 

FAT32 (necessário para função Gravar USB, se 
disponível)

Notas: 

Para dispositivos Android, são suportados os tamanhos 
de ecrã Normal (mdpi), Large (hdpi) e Extra Large (xhdpi). 
Dispositivos com tamanhos de ecrã de 3" ou mais pequenos 
não são suportados.

Para dispositivos iOS, são suportados todos os tamanhos 
de ecrã.
A interface do utilizador da aplicação Smart Center está sujeita 
a alteração conforme a versão instalada no seu dispositivo.

Informação de funcionalidade DVB
Este receptor DVB é apenas adequado para usar no 
país para o qual foi destinado a ser usado.
Apesar deste receptor DVB estar conforme as últimas 
especificações DVB no momento da sua produção, 
não podemos garantir compatibilidade com futuras 
transmissões DBV devido a alterações que possam 
ser implementadas nos sinais de difusão e tecnologias.
Algumas funções digitais da televisão podem não estar 
disponíveis em todos os países.
Estamos comprometidos em melhorar os nossos 
produtos; portanto as especificações podem ser 
alteradas sem aviso prévio.
Para aconselhamento sobre onde comprar acessórios, 
deve contactar o estabelecimento onde adquiriu o seu 
equipamento.



Specifiche Especificação

Trasmissione TV PAL BG/I/DK/ 
SECAM BG/DK Emissão de TV PAL BG/I/DK/ 

SECAM BG/DK

Canali riceventi
VHF (BAND I/III) 
- UHF (BAND U) - 
HYPERBAND

Receção de Canais
HIPERBANDA - VHF 
(BANDA I/III) - UHF 
(BANDA U)

Ricezione digitale

TV digitale terrestre-
cavo pienamente 
integrata  
(DVB-T-C)

Receção Digital

TV digital terrestre/
cabo plenamente 
Integrada 
(DVB-T/C)

Numero dei canali 
pre-impostati 1 000 Número de Canais 

Predefinidos 1 000

Indicatore di canale OSD Indicador de canal Visualização no Ecrã

Ingresso antenna 
RF

75 Ohm (non 
bilanciato)

Entrada de antena 
RF

75 Ohm (não 
equilibrado)

Tensione Operativa 220-240V CA 50Hz Tensão de 
funcionamento 220-240V AC, 50Hz.

Audio German+Nicam 
Stereo Áudio Alemanha+Nicam 

Estéreo

Potenza Uscita 
Audio (WRMS.) 
(10% THD)

2 x 8
Potência Saída 
Áudio (WRMS.) 
(10% THD)

2 x 8

Consumo 
energetico (W) 75 Consumo de 

energia (W) 75

Standby di 
rete Consumo 
energetico (W)

< 2
Em espera ligado à 
rede Consumo de 
energia (W)

< 2

Dimensioni TV 
PxLxA (con 
piedistallo) (mm)

250 x 889 x 579
Dimensões de 
TV DxLxH (com 
suporte) (mm)

250 x 889 x 579

Dimensioni TV 
PxLxA (senza 
piedistallo) (mm)

59/97 x 889 x 523
Dimensões de 
TV DxLxH (sem 
suporte) (mm)

59/97 x 889 x 523

Display 39” Exibir 39”

Temperatura di 
funzionamento e 
umidità 

0°C fino a 40°C, 85% 
umidità

Temperatura e 
humidade de 
funcionamento 

0ºC até 40ºC, 85% 
humidade máx.
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