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Introdução

Utilizar o telecomando
Pode controlar muitas das funcionalidades do televisor utilizando os 
botões  /  /  /  e OK.

1. Utilize os botões  /  /  /  para “focar” o item pretendido.

2. Carregue no centro do botão OK para selecionar o item focado.

Para regressar ao ecrã anterior
Carregue no botão BACK.

Teclado no ecrã
Há uma aplicação pré-instalada de teclado no ecrã que aparecerá de cada 
vez que for necessário introduzir texto pelo utilizador, por ex., uma senha 
de Wi-Fi ou endereço Web no navegador.
Para navegar no teclado no ecrã use os botões de setas do telecomando e 
introduza os caracteres selecionados carregando em OK.
Carregue e mantenha o botão OK durante 2 segundos no símbolo 
selecionado para abrir os caracteres nacionais associados (com acentos ou 
sinais diacríticos).

O Google Assistant
O Google Assistant permite-lhe usar comandos de voz para encontrar 
rapidamente e reproduzir os seus programas preferidos, obter respostas e 
controlar a sua casa.

Usar o Google Assistant com a voz
Os telecomandos com Google Assistant têm um botão próprio para o 
Google Assistant e um microfone incorporado.

1. Carregue no botão .
A luz LED do telecomando iluminar-se-á.

2. Aguarde por uma mensagem no ecrã do Google Assistant e, em 
seguida, fale para o microfone.
Ao falar para o microfone, poderá pesquisar diversos conteúdos ou 
ligar os seus dispositivos inteligentes de casa.

Podem aparecer exemplos de falas no ecrã do televisor, dependendo do 
modelo. 

Quando não conseguir aceder ao Google Assistant

Certifi que-se de que o telecomando com o botão  está 
emparelhado com o televisor, carregando no botão HOME e selecionando 
[Confi gurações] — [Controle remoto e acessórios]

Usar o Google Assistant com o teclado do ecrã

1. Carregue no botão HOME e depois selecione  (o ícone do 
Google Assistant) do menu Inicial.

2. Selecione o ícone 

3. Através do teclado no ecrã introduza a sua pergunta ou comando.

NOTA
O Google Assistant exige uma ligação à Internet.
O Google Assistant não se encontra disponível em determinadas línguas e 
países.
O tipo de telecomando fornecido com o televisor e a disponibilidade de um 
telecomando com microfone incorporado varia em função do seu modelo/
região/país. Um telecomando opcional encontra·se disponível em alguns 
modelos/regiões/países.

Instalar aplicações a partir da Google Play Store
Pode instalar aplicações a partir da Google Play Store para o televisor, tal 
como o faz com smartphones e tablets.

NOTA
Apenas pode instalar aplicações que sejam compatíveis com televisores. Elas 
podem ser diferentes das aplicações para smartphones/tablets.
É necessário possuir uma ligação à Internet e uma conta Google para instalar 
aplicações a partir da Google Play Store.

SUGESTÃO
Se não tiver uma conta Google ou pretender criar uma conta partilhada, crie 
uma nova conta acedendo ao website abaixo.
https://accounts.google.com/signup 
O website acima pode variar consoante a sua região/país. Está, além disso, 
sujeito a alterações sem aviso prévio. Para obter mais informações, consulte a 
página inicial do Google.
Recomendamos que crie uma conta Google num computador ou num 
dispositivo móvel.

1. Carregue no botão HOME, selecione  (ícone Aplicações) a partir 

do Menu Home e selecione Google Play Store na lista das aplicações.
Se o telecomando fornecido dispuser de um botão APPS, pode 
carregar no botão APPS para apresentar a lista das aplicações.

2. Selecione uma aplicação para instalar.
Após a transferência, a aplicação é instalada e adicionada 
automaticamente. O respetivo ícone aparece na lista de aplicações 
instaladas, permitindo-lhe iniciá-la.

Informações sobre aplicações pagas
Existem aplicações gratuitas e aplicações pagas no Google Play Store. Para 
comprar uma aplicação paga, é necessário possuir um vale de oferta pré-
pago do Google Play ou introduzir dados de um cartão de crédito. Pode 
comprar um vale de oferta do Google Play em vários retalhistas.

Para eliminar uma aplicação

1. Carregue no botão HOME, selecione  (ícone Aplicações) a partir 

do Menu Home, selecione Google Play Store na lista das aplicações e 
selecione As minhas ap..
Se o telecomando fornecido dispuser de um botão APPS, pode 
carregar no botão APPS para apresentar a lista das aplicações.

2. Selecione uma aplicação a eliminar e, em seguida, desinstale-a.

Método alternativo

1. Carregue no botão HOME, selecione  (ícone das aplicações) do 

menu Inicial, depois carregue em OK para abrir a lista de aplicações.
Se o telecomando fornecido dispuser de um botão APPS, pode 
carregar no botão APPS para apresentar a lista das aplicações.

2. Selecione uma aplicação para ser eliminada. Carregue e mantenha o 
botão OK até aparecer o menu pop-up.

3. Escolha a opção [Desinstalar] e confi rme com OK.

NOTA
O espaço livre da memória interna do televisor é limitado. Quando o arma-
zenamento estiver cheio, não será possível instalar mais aplicações. Para 
veri� car o espaço livre disponível, vá às [Con� gurações] — [Preferências do 
Dispositivo] — [Armazenamento].
Se a memória interna estiver cheia e desejar adicionar aplicações adicionais, 
terá de eliminar algumas das aplicações atualmente instaladas ou mover 
as aplicações para a memória USB ou o cartão SD. Veja o capítulo “Mover 
aplicações para um dispositivo de memória USB ou um cartão SD”.

Mover aplicações para um dispositivo de memória 
USB ou um cartão SD
Pode mover as aplicações transferidas para um dispositivo de memória 
USB ou um cartão SD para aumentar o espaço disponível no televisor.

NOTA
Quando formatar um dispositivo de memória USB/cartão SD, todos os dados 
guardados serão eliminados. Faça uma cópia de segurança de todos os dados 
importantes antes de formatar.
Este procedimento formata o dispositivo de memória/cartão SD para uso 
exclusivo com o televisor. Desse modo, não conseguirá usar o dispositivo de 
memória USB/cartão SD com um computador,, etc.
Algumas aplicações não podem ser movidas para um dispositivo de memória 
USB/cartão SD.

1. Insira um cartão SD ou dispositivo de memória USB no televisor.
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2. Carregue no botão HOME, selecione [Confi gurações] — [Preferências 
do Dispositivo] — [Armazenamento] — o dispositivo de memória USB 
ou cartão SD desejado.

3. Formate o dispositivo de memória selecionado como dispositivo de 
armazenamento interno.

4. Quando a formatação terminar, carregue no botão HOME e, em 
seguida, selecione [Confi gurações] — [Apps].

5. Selecione a aplicação que deseja mover para o dispositivo de memória 
USB ou cartão SD.

6. Selecione o dispositivo de memória USB/cartão SD do 
armazenamento usado. A aplicação é movida para o dispositivo de 
armazenamento USB/cartão SD.

SUGESTÃO
Repita os passos 4 a 6 para mover aplicações adicionais para o dispositivo 
de memória USB.

Para remover um dispositivo de memória USB

1. Carregue no botão HOME, selecione [Confi gurações] — [Preferências 
do dispositivo] — [Armazenamento] — dispositivo de memória USB 
pretendido e, em seguida, selecione a opção para o remover.

NOTA
O dispositivo de memória USB só é utilizado para guardar aplicações. Para 
utilizar o dispositivo de memória USB para outros � ns, tem de o formatar 
novamente.
Se eliminar uma aplicação do dispositivo de memória USB utilizando um 
computador, não poderá iniciá-la a partir do televisor.
Se remover um dispositivo de memória USB do televisor, não poderá utilizar as 
aplicações movidas para o dispositivo de memória USB.
Não pode especi� car um dispositivo de memória USB como local de instalação 
de uma aplicação. Em primeiro lugar, instale normalmente a aplicação no 
televisor e, em seguida, mova-a para o dispositivo de memória USB.
Dependendo do modelo do televisor, o seu aparelho está equipado com uma 
entrada para cartão SD ou Micro SD. Certi� que-se de que usa o tipo de cartão 
SD correto que corresponde à entrada disponível.

Visualizar conteúdo multimédia da internet
Pode utilizar serviços de transmissão contínua de vídeo como o YouTube 
e o Netfl ix para visualizar conteúdo de internet. Os serviços disponíveis 
variam consoante o seu país e região. Pode iniciar estes serviços 
selecionando os seus títulos no Menu Home.

NOTA
É necessária uma ligação à internet para visualizar conteúdo de internet.

Desfrutar de aplicações e de serviços de transmissão 
contínua de vídeo seguros (Segurança e restrições)
É possível garantir uma utilização segura do televisor defi nindo restrições 
de instalação de aplicações transferidas a partir de fontes desconhecidas, 
ou restrições de idade para programas e vídeos.

1. Carregue no botão HOME e, em seguida, selecione [Confi gurações] — 
depois, selecione opções tais como [Apps] — [Segurança e restrições] 
ou [Canal] — [Controles dos pais].

NOTA
Se alterar as de� nições de [Segurança e restrições], o seu dispositivo e dados 
pessoais � cam mais vulneráveis a ataques de aplicações desconhecidas que 
não tenham origem na Play Store. Reconhece ser o único responsável por 
qualquer dano causado no seu dispositivo ou perda de dados que possam 
derivar da utilização destas aplicações.

SUGESTÃO
Poderão estar disponíveis outras restrições separadas, consoante a aplicação. 
Para obter mais informações, consulte a Ajuda da aplicação.

Menu Home
O ecrã apresentado quando carrega no botão HOME do telecomando 
é o Menu Home. A partir do Menu Home, pode pesquisar conteúdo e 
selecionar conteúdo, aplicações e defi nições recomendados.

Pesquisa, notifi cações, entradas e defi nições (A)

A

 (O Google Assistant): Use o respetivo botão do Google Assistant do 
telecomando ou o teclado no ecrã apresentado no televisor para introduzir 
as palavras-chave e pesquisar diversos conteúdos.

2  (Notifi cações): Apresentado quando existem notifi cações, como 
quando ocorre um problema de ligação ou uma atualização do software. O 
número indica a quantidade de notifi cações.

 (Entradas): Muda o dispositivo de entrada ligado ao televisor.

 (Rede): Confi gure a rede e a Internet.

 (Defi nições): Confi gure várias defi nições relativas ao televisor. 

Aplicações (B)

B

Visualize as suas aplicações favoritas.
Se selecionar [Apps], é apresentada uma lista de aplicações instaladas.
Selecione [Adicionar aplicação aos favoritos] para adicionar uma aplicação 
às favoritas.
Se selecionar uma aplicação adicionada e carregar sem soltar no botão OK 
do telecomando, pode alterar a ordenação ou remover uma das aplicações 
favoritas.
Se selecionar uma aplicação do [Live TV], pode ver as emissões ou entradas 
externas do televisor.
Novidades Play  (C) 

C

Apresenta o que pode ver a seguir em função do conteúdo.
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Canais (D)

D

As linhas abaixo de Aplicações (B) são designadas de “Canais”. Aqui, poderá 
ver conteúdo recomendado de serviços de transmissão contínua de vídeo.

SUGESTÃO
Pode adicionar conteúdo a Novidades Play selecionando o conteúdo de 
qualquer canal e carregando sem soltar no botão OK do telecomando.
No Menu Home, pode alterar a ordem das linhas abaixo de “Novidades Play 
(C)”. Utilize os botões  /  para mover o foco para o ícone redondo da linha 
que pretende mudar e carregue em  (ou  consoante o idioma de apresen-
tação do televisor) para conseguir deslocar a linha para cima ou para baixo 
premindo os botões  /  .

Personalizar canais (E)

E

A funcionalidade [Personalizar canais] é utilizada para mostrar ou ocultar 
os canais selecionados.

Selecionar dispositivos que estão ligados ao 
televisor
Para utilizar dispositivos que estejam ligados ao televisor, como um leitor 
de Blu-ray/DVD, ou para ver programas de televisão depois de utilizar esses 
dispositivos, tem de mudar a entrada.

1. Carregue repetidamente no botão SOURCE para selecionar o 
dispositivo ligado.

SUGESTÃO
Para mudar para emissão de televisão, basta carregar no botão TV do 
telecomando.

Mudar a partir do Menu Home

1. Carregue no botão HOME e, em seguida, selecione a fonte de entrada 
a partir de [Entradas].

Funcionalidades de acessibilidade
Este televisor dispõe de funcionalidades de acessibilidade em 
[Acessibilidade], como a funcionalidade de texto para voz, zoom para 
facilitar a leitura do texto e legendas.
Carregue no botão HOME e, em seguida, selecione [Confi gurações] 
— [Preferências do dispositivo] — [Acessibilidade] para confi gurar as 
funcionalidades de assistência ao utilizador.
Isto consegue-se carregando e mantendo o botão BACK e os botões  do 
telecomando durante 3 segundos.

Utilizar o televisor com outros disposi-
tivos

Reproduzir conteúdo guardado num dispositivo USB
Ligar um dispositivo USB
Ligue um dispositivo de armazenamento USB à porta USB do televisor 
para desfrutar dos fi cheiros de fotografi a, música e vídeo guardados no 
dispositivo.
(A) Dispositivo de armazenamento USB

Desfrutar de fotografi as/música/fi lmes armazenados num dispositivo 
USB
Pode desfrutar de fotografi as/música/fi lmes armazenados num dispositivo 
USB no ecrã de televisor.

1. Se o dispositivo USB ligado ao televisor tiver um interruptor de 
alimentação, ligue-o.

2. Carregue no botão HOME button, selecione  (ícone das 

aplicações) no menu inicial e selecione [DigitalMediaPlayer] da lista 
de aplicações.
Se o telecomando fornecido dispuser de um botão APPS, pode 
carregar no botão APPS para apresentar a lista das aplicações. 

3. Explore a lista de pastas e fi cheiros e selecione o fi cheiro desejado. A 
reprodução é iniciada.

NOTA
Dependendo da dimensão da imagem, do tamanho dos � cheiros e do número 
de � cheiros numa pasta, a visualização de algumas imagens de fotogra� a ou 
pastas poderá demorar algum tempo.
A visualização do dispositivo USB poderá demorar algum tempo, uma vez que 
o televisor acede ao dispositivo USB sempre que o dispositivo USB é ligado.
Ao aceder ao dispositivo USB, não desligue o televisor nem o dispositivo USB e 
não desligue o cabo USB. Caso contrário, os dados armazenados no disposi-
tivo USB podem � car dani� cados.
Consoante o � cheiro, a reprodução poderá não ser possível mesmo que utilize 
os formatos suportados.

Informações sobre dispositivos USB utilizados para 
guardar fotografi as e música

 – As portas USB no televisor suportam sistemas de fi cheiros FAT32 e NTFS.
 – Se a sua câmara fotográfi ca digital não funcionar 

com o seu televisor, experimente o seguinte:
 – Confi gure as defi nições de ligação USB na sua 

câmara como “Armazenamento de massa”.
 – Copie os fi cheiros da câmara para uma unidade fl ash 

USB e, em seguida, ligue a unidade ao televisor.
 – Algumas fotografi as e fi lmes poderão ser ampliados, resultando em 

baixa qualidade da imagem. Consoante o tamanho da imagem e do 
formato, as imagens poderão não ser exibidas em ecrã completo.

 – Poderá demorar muito tempo a exibir uma fotografi a, 
consoante o fi cheiro ou as defi nições.

Ligar um dispositivo externo
Utilize um dos métodos de ligação seguintes, consoante os terminais 
disponíveis no seu televisor.

NOTA
O tipo de terminais disponíveis depende do modelo/região/país.

Ligação HDMI
Para obter uma qualidade ideal da imagem recomendamos que ligue o 
dispositivo ao televisor com um cabo HDMI. Se o seu dispositivo tiver uma 
tomada HDMI, ligue-o usando um cabo HDMI.
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(B)

(A)

HDMIHDMI

(A) Dispositivo Externo
(B) Cabo HDMI (não fornecido)
*Certifi que-se de que utiliza um cabo HIGH SPEED HDMI autorizado com 
o logótipo HDMI.

Ligação de vídeo componente
Se o seu leitor externo tiver tomadas de vídeo componente, ligue-as ao 
televisor usando um cabo de vídeo componente e um cabo de áudio.
Opção 1:

R
G

B

R
G

B

R

R
W

W

(B)

(C)

(A)

Audio R / L

R

L

Audio R / L

R

L

Video / Y

Pb

Pr

Y

Pb

Pr

(A) Dispositivo Externo
(B) Cabo de vídeo componente (não fornecido)
(C) Cabo de áudio (não fornecido)
Opção 2:

R
G

R
G

B

R
B

G

B
R

R
W

W

Y
R

W

(B)

(C)(D)

(E)

(A)

Audio R / L

R

L

Y

Pb

Pr
YPbPr

AV In

(A) Dispositivo Externo
(B) Cabo de vídeo componente (não fornecido)
(C) Cabo de áudio (não fornecido)
(D) Cabo adaptador de vídeo/áudio composto (não fornecido)
(E) Cabo adaptador de vídeo componente (não fornecido)

Ligação composta
Se o seu dispositivo externo tiver tomadas compostas, ligue-as usando um 
cabo de vídeo/áudio composto.
Opção 1:

Y
W

Y
R

W

R

(A)

(B)

Video CVBS

Audio R / LAudio R / L

R

L

R

L

Video / Y

Pb

Pr

(A) Dispositivo Externo
(B) Cabo de vídeo/áudio composto (não fornecido)
Opção 2:

Y
W

Y

R

W

R

Y

R

W

(A)

(B)(C) Audio R / L

Video CVBS

R

L

AV In

(A) Dispositivo Externo
(B) Cabo de vídeo/áudio composto (não fornecido)
(C) Cabo adaptador de vídeo/áudio composto (não fornecido)

A desfrutar do conteúdo do seu dispositivo móvel no 
televisor com Chromecast incorporado
O Chromecast incorporado permite-lhe selecionar conteúdos sem fi os 
a partir das suas páginas Web e aplicações preferidas para o televisor, 
diretamente do computador ou dispositivo móvel.

1. Ligue um dispositivo móvel, por ex. um smartphone ou um tablet, à 
mesma rede doméstica a que está ligado o televisor.

2. Inicie uma aplicação suportada pelo Chromecast no dispositivo móvel.

3. Selecione o ícone  (transmitir) na aplicação.

4. O ecrã do dispositivo móvel é apresentado no televisor.

NOTA
É necessário ter uma ligação à Internet para usar o Chromecast incorporado.

Reproduzir áudio de um sistema de áudio
É possível ligar sistemas de áudio, como recetores AV ou barras de som, ao 
televisor. Selecione um dos métodos de ligação seguintes de acordo com 
as especifi cações do sistema de áudio que pretende ligar.

 – Ligação com um cabo HDMI (Para obter mais informações, leia 
atentamente “Ligação através de um cabo HDMI” abaixo.)

 – Ligação com um cabo ótico digital
 – Ligação com um cabo de áudio

Para obter informações sobre os métodos de ligação, consulte a página 
Ligar um sistema de áudio.

NOTA
Consulte o manual de instruções do dispositivo que pretende ligar.

Ligação através de um cabo HDMI
Este dispositivo suporta Audio Return Channel (ARC). Pode utilizar um 
cabo HDMI para reproduzir áudio dos sistemas de áudio que suportam 
ARC.
Para obter informações sobre os métodos de ligação, consulte a página 
Ligar um sistema de áudio.
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NOTA
A localização do terminal HDMI que suporta ARC varia consoante o 
modelo.

Ligar um sistema de áudio
Consulte as ilustrações abaixo para ligar um sistema de áudio como um 
recetor AV ou uma barra de som.

Ligação HDMI (ARC suportado)

1. Ligue o televisor e o sistema de áudio com um cabo HDMI.
Estabeleça ligação ao terminal de entrada HDMI do televisor com a 
indicação “ARC”.

(A)

(B)

HDMI (ARC) HDMI (ARC)

(A) Recetor AV ou barra de som
(B) Cabo HDMI (não fornecido)*
*Recomendamos a utilização de Cabo(s) HDMI Premium de alta velocidade 
autorizado(s) com o logótipo HDMI.

NOTA
Para esta ligação funcionar, HDMI CEC deve estar ativado no televisor. Para 
ativar, carregue no botão HOME e depois selecione [Con� gurações] — [Prefer-
ências do Dispositivo] — [Entradas] e ative a opção [Controle de HDMI].

Ligação de cabo ótico digital
Ligue o televisor e o sistema de áudio com um cabo ótico digital. 
Estabeleça ligação ao terminal de entrada ótico digital do sistema de 
áudio. 

Digital Audio In OpticalDigital Audio Out Optical

(A)

(B)

(A) Recetor AV ou barra de som
(B) Cabo de áudio ótico (não fornecido)

Ligação de cabo de áudio
Ligue o televisor e o sistema de áudio com um cabo de áudio analógico 
estéreo-RCA. 
Estabeleça ligação ao terminal de entrada de áudio do sistema de áudio.

R
W

(A)

(B)

Audio R / L

L

R

Earphone

(A) Recetor AV ou barra de som
(B) Cabo de áudio (não fornecido)

Ajustar um sistema de áudio
Depois de ligar um sistema de áudio ao televisor, ajuste a saída de áudio 
do televisor a partir do sistema de áudio.

Ajustar um sistema de áudio ligado com um cabo HDMI ou um cabo 
ótico digital

1. Depois de ligar o televisor ao seu sistema de áudio, carregue no botão 
MENU e, em seguida, selecione [Alto-falantes] — [Sistema de áudio 
externo].

2. Ligue o sistema de áudio ligado e, em seguida, ajuste o volume.
Se ligar um dispositivo compatível com HDMI CEC através de uma ligação 
HDMI, pode controlá-lo utilizando simplesmente o telecomando do 
televisor.

NOTA
Tem de con� gurar as de� nições de [Saída digital] de acordo com o seu sistema 
de áudio.
Carregue no botão HOME e, em seguida, selecione [Confi gurações] — 
[Preferências do dispositivo] — [Som] — [Saída digital].
Se o sistema de áudio não for compatível com Dolby Digital ou DTS, con� gure 
[Con� gurações] — [Preferências do dispositivo] — [Som] — [Saída digital] 
para [PCM].

Ajustar um sistema de áudio ligado com um cabo de áudio
Ligue o sistema de áudio ligado e, em seguida, ajuste o volume.

Dispositivos Bluetooth
A função de Bluetooth pode ser usada para emparelhar o televisor com 
vários dispositivos. Pode emparelhar dispositivos de saída de áudio, como 
barras de som, altifalantes ou auscultadores Bluetooth. Os dispositivos de 
entrada suportados são telecomandos, gamepads, ratos de computador 
Bluetooth, etc.

Para emparelhar o televisor com um dispositivo Bluetooth

1. Ligue o dispositivo Bluetooth e coloque-o em modo de 
emparelhamento.
Para colocar o seu dispositivo Bluetooth em modo de 
emparelhamento, consulte o manual de instruções do dispositivo.

2. Carregue no botão HOME e, em seguida, selecione [Confi gurações] — 
[Controle remoto e acessórios] — [Adicionar acessório] para colocar o 
televisor em modo de emparelhamento.
Será apresentada uma lista dos dispositivos Bluetooth disponíveis.

3. Selecione o dispositivo desejado na lista e siga as instruções 
apresentadas no ecrã.
Se lhe for solicitada a introdução de uma palavra-passe, consulte o 
manual de instruções do dispositivo.
Depois de o emparelhamento estar concluído, o dispositivo liga-se 
ao televisor.

Dispositivos compatíveis com HDMI CEC
Se um dispositivo compatível com HDMI CEC (por exemplo, leitor de Blu-
ray, recetor AV) for ligado com um cabo HDMI, pode controlar o dispositivo 
através do telecomando do televisor.
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Característidas disponíveis para dispositivos compatíveis
Leitor de Blu-ray/DVD

 – Liga automaticamente o televisor e muda a entrada para o leitor Blu-
ray/DVD ligado quando o leitor de Blu-ray/DVD começa a reproduzir.

 – Desliga automaticamente o leitor de Blu-ray/
DVD ligado quando desliga o televisor.

 – Controla a operação do menu (botões  /  /  /  ), a reprodução 
(por exemplo, o botão  ), e a seleção de canais do leitor de 
Blu-ray/DVD ligado através do telecomando do televisor.

Recetor AV
 – Liga automaticamente o recetor AV ligado e muda a saída de som 

das colunas do televisor para o sistema de áudio quando liga o 
televisor. Esta função apenas está disponível se já tiver utilizado 
anteriormente o recetor AV para emitir som do televisor.

 – Muda automaticamente a saída de som para o recetor AV, 
ligando o recetor AV quando o televisor é ligado.

 – Desliga automaticamente o recetor AV 
ligado quando desliga o televisor.

 – Ajusta o volume (botões VOL+/–) e silencia o som (botão 
) do recetor AV ligado através do telecomando do televisor.

Câmara de vídeo
 – Liga automaticamente o televisor e muda a entrada para a câmara 

de vídeo ligada, quando a câmara estiver em funcionamento.
 – Desliga automaticamente a câmara de vídeo 

ligada quando desliga o televisor.
 – Controla a operação do menu (botões  /  /  /  ), 

a reprodução (por exemplo, botão  ) da câmara de 
vídeo ligada através do telecomando do televisor.

NOTA
Nem todos os dispositivos com entrada/saída de HDMI são compatíveis com 
HDMI CEC. Para mais informações sobre a compatibilidade com CEC, veja o 
manual de instruções do dispositivo.

Ajustar as defi nições de HDMI CEC
1. Ligue o dispositivo ligado.

2. Para ativar [Controle de HDMI], carregue no botão HOME e selecione 
[Confi gurações] — [Preferências do dispositivo] — [Entradas] — 
[Inputs].

3. Ative Controle de HDMI no dispositivo ligado.

Opções disponíveis

[Deslig. autom. de dispositivo]
As opções disponíveis são apresentadas abaixo. (As opções variam 
consoante o modelo/região/país.)

[Ligar automaticamente a TV]
Se estiver desativado, o televisor não é ligado automaticamente quando o 
dispositivo ligado é colocado em funcionamento.

[Lista de dispositivos CEC]
Apresenta a lista de dispositivos HDMI CEC.

Ver programas de TV

Ver TV
Para ver programas de TV por antena, cabo ou satélite:

1. Carregue no botão HOME, selecione  (ícone das aplicações) no 

menu inicial e selecione TV em direto da lista de aplicações.
Modo alternativo:

1. Carregue no botão SOURCE e selecione TV.

Lista de canais - transmissão
Pode encontrar rapidamente os seus programas preferidos na lista de 
canais.

1. Carregue no botão OK para apresentar a lista de canais.

2. Selecione um programa para ver.

3. Carregue no botão OK para ver o programa.
Opções adicionais da lista de canais:

 – Carregue no botão AMARELO para obter opções de ordenar 
ou fi ltrar os canais e procurar canais por número ou nome.

 – Carregue no botão AZUL para abrir a lista de favoritos

Lista de Favoritos
Para adicionar um canal de TV à Lista de Favoritos:

1. Carregue no botão MENU e em seguida carregue no cursor .

2. Selecione [Adicionar aos Meus Favoritos] e carregue em OK. 

3. O canal a que está a assistir será adicionado à lista de Favoritos.

Usar o guia de programação
O guia de programação encontra-se disponível no modo de TV em direto. 
Fornece informações sobre os próximos programas. Pode ver a hora de 
início e fi m de todos os programas e em todos os canais para os próximos 
7 dias.
Carregue no botão GUIDE. Aparecerá a programação para os próximos 7 
dias.

 – Carregue no botão VERMELHO/VERDE para ver a 
lista de programas do dia anterior/seguinte.

 – Carregue no botão AZUL para abrir o [Tipo de fi ltro]. No [Tipo 
de fi ltro] pode escolher categorias de programas que lhe 
interessem (por exemplo, notícias, desporto, etc.). Selecione 
as categorias desejadas com o cursor e carregue no botão OK 
para confi rmar a seleção. Para sair do ecrã do fi ltro por tipo volte 
a carregar no botão AZUL. Os programas das categorias que 
selecionou aparecem salientados no guia de programação.

 – Carregue no botão EXIT para sair do guia de programação.

Editar a lista de canais
Para alterar a lista de canais:

1. Carregue no botão SOURCE e selecione TV

2. Carregue no botão MENU e vá para [Confi gurações] — [Canal] — 
[Canais]

3. Aqui selecione um dos itens do menu relacionado com a edição da 
lista de canais:
[Pular canal]
Permite-lhe selecionar canais que serão saltados quando carregar nos 
botões CH+ / CH- no telecomando.
[Classifi cação de canais]
Permite-lhe trocar a posição de dois canais entre si.
[Movimentação do canal]
Permite-lhe mover os canais selecionados para uma nova posição.
[Edição de canal]
Permite-lhe apagar canais da lista de canais.

NOTA
Dependendo das de� nições do seu país, [Classi� cação de canais] e [Movi-
mentação do canal] podem estar indisponíveis. Isto é provocado pelo LCN 
(Logical channel number). Quando o LCN está ligado, os canais são ordenados 
segundo as preferências do emissor. Para certi� car-se de que é possível orde-
nar/mover canais, de� na o LCN para desligado nas [Con� gurações] — [Canal] 
— [Canais] — [LCN].

Receção de emissão digital terrestre (ar)
Antes de sintonizar canais terrestres, certifi que-se de que o televisor está 
no modo de antena:

1. Carregue no botão HOME e depois selecione [Confi gurações] — 
[Canal] — [Modo de instalação de canais]

2. Selecione a opção [Antena]
Para iniciar a pesquisa automática de canais:

1. Carregue no botão HOME e depois selecione [Confi gurações] — 
[Canal] — [Canais] — [Busca de canais]

1. Receção de emissão digital por cabo
Antes de sintonizar canais por cabo, certifi que-se de que o televisor está 
no modo de cabo:
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1. Carregue no botão HOME e depois selecione [Confi gurações] — 
[Canal] — [Modo de instalação de canais]

2. Selecione a opção [Cabo]
Para iniciar a pesquisa automática de canais:

 – Carregue no botão HOME e depois selecione [Confi gurações] 
— [Canal] — [Canais] — [Busca de canais]

 – Confi gure as defi nições da sintonia por cabo.

[Modo de busca]
Selecione o modo de procura dos canais. Há 3 opções:
[Avançar] – Introduza os valores da frequência e ID da rede fornecidos pela 
operadora do cabo.
Se defi nir a frequência como automática, o televisor irá procurar apenas 
frequências predefi nidas de operadoras até encontrar o canal inicial. 
Depois, com base nas informações do canal inicial, serão rapidamente 
sintonizados os restantes canais.
[Rápida] – Introduza os valores da frequência e ID da rede fornecidos pela 
operadora do cabo.
Se defi nir a frequência como automática, o televisor irá procurar todas as 
frequências, da menor à mais alta, até encontrar o canal inicial. Depois, 
com base nas informações do canal inicial, serão rapidamente sintonizados 
os restantes canais.
[Completa] – A opção mais lenta para sintonizar o cabo. Irá procurar canais 
em todas as frequências.
[Tipo de busca de canais]
Selecione se quer sintonizar todos os canais ou apenas os digitais.
[Frequência]
Introduza aqui a frequência fornecida pela operadora do cabo.
Se desejar defi nir a [Frequência] como [Automático], terá de eliminar o 
valor atual no campo [Frequência] através do teclado virtual e confi rmar.
[ID de rede]
Introduza aqui a identifi cação da rede fornecida pela operadora do cabo.
Se desejar defi nir a [ID de rede] como [Automático], terá de eliminar o valor 
atual no campo [ID de rede] através do teclado virtual e confi rmar.
Selecione [Buscar] e carregue em OK para começar a procurar

Receção de emissão digital por satélite
Antes de sintonizar canais por satélite, certifi que-se de que o televisor 
está no modo de satélite:

1. Carregue no botão HOME e depois selecione [Confi gurações] — 
[Canal] — [Modo de instalação de canais]

2. Selecione a opção [Satélite principal] se desejar sintonizar um dos 
satélites preferenciais do seu país.
Selecione a opção [Satélite geral] para poder sintonizar qualquer 
satélite.

Para iniciar a pesquisa automática de canais:

1. Carregue no botão HOME e depois selecione [Confi gurações] — 
[Canal] — [Canais] — [Buscar satélite novamente]

2. Selecione o satélite que deseja sintonizar

3. Selecione [Buscar] e carregue em OK.

Ligar à rede

Ligar a uma rede através de um cabo LAN
Uma ligação por cabo LAN permite-lhe aceder à Internet e à sua rede 
doméstica. Certifi que-se de que se liga à Internet ou à rede doméstica 
através de um router.

1. Defi na o seu router LAN. Para mais pormenores, veja o manual de 
instruções do seu router LAN.

2. Ligue o cabo LAN do router ao televisor.
Depois de ligar o cabo LAN, o televisor deve ligar-se automaticamente à 
Internet, caso o seu router tenha DHCP ativado.
No caso de defi nir um endereço de IP estático do router para o televisor, 
terá de seguir os seguintes passos:

1. Carregue no botão HOME e depois selecione [Confi gurações] — [Rede 
e Internet] — [Confi gurações de IP] — [Estático]

2. Agora siga as instruções no ecrã e preencha o endereço de IP correto, 
gateway, comprimento do prefi xo da rede e DNS.

Ligar a uma rede com uma ligação sem fi os
O dispositivo de rede sem fi os incorporado permite-lhe aceder à Internet e 
desfrutar dos benefícios da rede num ambiente sem cabos.

1. Defi na o seu router sem fi os. Para mais pormenores, veja o manual de 
instruções do seu router sem fi os.

2. Carregue no botão HOME e depois selecione [Confi gurações] — [Rede 
e Internet].

3. Escolha da lista de redes disponíveis a sua rede sem fi os.
Se não vir a sua rede Wi-Fi, selecione a opção [Ver tudo] para ver a lista 
completa de todas as redes disponíveis.

4. No teclado virtual introduza a senha da rede
Para desligar a rede sem fi os incorporada
Para desativar o WiFi incorporado carregue no botão HOME e depois 
selecione [Confi gurações] — [Rede e Internet] — [Wi-Fi].

Menu de TV em direto

Fonte
Para obter o menu de TV em direto carregue no botão SOURCE e selecione 
uma das entradas disponíveis. Depois carregue no botão MENU.
O menu inicial permite-lhe alternar entre entradas/ligações. 

NOTA
As ligações disponíveis dependem do modelo do televisor.

Modo imagem
Para obter o menu de TV em direto carregue no botão SOURCE e selecione 
uma das entradas disponíveis. Depois carregue no botão MENU.
Este menu oferece opções para alterar a qualidade da imagem.

Opções disponíveis

[Usuário]
Permite-lhe alterar as defi nições de imagem para as suas preferências 
pessoais. Estas defi nições são guardadas automaticamente.
[Padrão]
Defi nições padrão.
[Vívido]
Melhora a saturação e nitidez da imagem. 
[Esportes]
Otimiza a qualidade da imagem para assistir a desporto. 
[Filme]
A imagem tem menos cor e é mais escura.
[Jogo]
Defi nições recomendadas para jogos. O televisor irá desligar todas as 
funções de processamento posterior de imagens para obter um atraso de 
entrada mínimo.
[Economia de energia]
Modo de poupança de energia que reduz a energia usada até 20% 
(reduzindo a potência do painel LED/LCD). Neste modo pode reduzir-se o 
brilho da imagem.

NOTA
Algumas opções do modo de imagem podem não estar disponíveis depend-
endo do modelo do televisor.

Modo de exibição
Para obter o menu de TV em direto carregue no botão SOURCE e selecione 
uma das entradas disponíveis. Depois carregue no botão MENU.
Este menu apresenta opções para alterar a relação de aspeto da imagem 
da fonte atual.

Opções disponíveis

[Automático]
Apresenta automaticamente o melhor formato de imagem, para que esta 
esteja na posição correta. Podem aparecer linhas pretas em cima/baixo e/
ou dos lados.
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[Super Zoom]
Apresenta uma imagem 4:3 com o tamanho 16:9; a imagem é esticada 
horizontal e verticalmente e as bordas esquerda e direita são aumentadas. 
Isto corta uma parte do topo e da base da imagem.
[4:3]
Apresenta uma imagem 16:9 com tamanho 4:3; a imagem é reduzida 
horizontalmente. Aparecem barras laterais em ambos os lados do ecrã.
Apresenta a imagem 4:3 no seu tamanho original. As barras laterais são 
apresentadas para encher o ecrã de 16:9.
[Expansão do fi lme 14:9]
Apresenta uma imagem 4:3 com tamanho 14:9; a imagem é esticada 
horizontal e verticalmente. Isto corta uma parte do topo e da base da 
imagem. Aparecem barras laterais em ambos os lados do ecrã.
[Expansão do fi lme 16:9]
Apresenta uma imagem 4:3 com tamanho 14:9; a imagem é esticada 
horizontal e verticalmente. Isto corta uma parte do topo e da base da 
imagem.
[Widescreen]
Apresenta uma imagem 16:9 esticada horizontal e verticalmente.
Apresenta uma imagem 4:3 que é esticada para além das proporções, para 
encher o ecrã.
[Completa]
Apresenta uma imagem no modo de ecrã inteiro. O sinal 16:9 será 
apresentado na proporção original. Outros formatos de imagem serão 
esticados para caber no ecrã.
[Não dimensionado]
Apresenta uma imagem com a resolução original no meio do ecrã. Se a 
imagem tiver uma resolução mais baixa do que o televisor, aparecerão 
barras pretas nos quatro lados da imagem.

Alto-falantes
Para obter o menu de TV em direto carregue no botão SOURCE e selecione 
uma das entradas disponíveis. Depois carregue no botão MENU.
Alternar entre os altifalantes.
[Alto-falantes da TV]
O som sairá do televisor.
[Sistema de áudio externo]
O som sairá de um dispositivo de áudio externo (por ex., barra de som, 
recetor AV) quando ligado através de uma das saídas de áudio digital.

Ligar/desligar
Para obter o menu de TV em direto carregue no botão SOURCE e selecione 
uma das entradas disponíveis. Depois carregue no botão MENU.
Altera as defi nições relacionadas com o consumo energético.

Opções disponíveis

[Timer de suspensão]
Deixa-o defi nir o temporizador de dormir de modo a que o televisor se 
desligue automaticamente ao fi m de um tempo determinado.
[Imagem desativada]
Permite-lhe desligar o mostrador. Para voltar a ligar o mostrador, carregue 
no botão STANDBY do telecomando.
[Desativar o timer]
Controla a quantidade de tempo em que o aparelho fi cará a funcionar sem 
se carregar em nenhuns botões neste ou no telecomando, antes de entrar 
no modo de espera (standby). 
[Sem sinal, desligamento automático]
Controla a quantidade de tempo em que o aparelho fi cará a funcionar sem 
se carregar em nenhuns botões enquanto houver uma entrada ligada que 
não recebe sinal.

Cartão CI
Para obter o menu de TV em direto carregue no botão SOURCE e selecione 
uma das entradas disponíveis. Depois carregue no botão MENU.
Os serviços Pay-per-view exigem a inserção de um “smartcard” no televisor. 
Se assinar um serviço de pay-per-view, o fornecedor dar-lhe-á uma 
«CAM» e um “smartcard”. A CAM pode ser inserida na PORTA COMUM DE 
INTERFACE (Cartão CI dentro). Este menu permite-lhe ver informações e 
alterar as defi nições da CAM.

Opções avançadas
Para obter o menu de TV em direto carregue no botão SOURCE e selecione 
uma das entradas disponíveis. Depois carregue no botão MENU.
Várias defi nições da TV em direto.

Opções disponíveis

[Bandas sonoras]
Permite-lhe selecionar os canais de áudio a serem transmitidos por 
Televisão Digital.
[Som desativado]
Muda a cor do fundo para azul quando não há sinal de entrada. 
[Canal padrão]
Permite-lhe selecionar o canal de TV digital predefi nido que será 
apresentado quando o televisor for ligado.
[Confi gurações de HBBTV]
Permite ao utilizador ligar/desligar o HbbTV. Para usar o HbbTV, o televisor 
deve estar ligado à Internet e o canal a ser visto deve suportar o serviço 
de HbbTV.
[Legenda]
Selecione a sua língua preferida e o tipo de legendas.
[Teletexto]
Selecione a língua do teletexto.
[OAD]
Permite-lhe defi nir a atualização automática do software através do OAD 
(On Air Download) como ligada/desligada.
[Suspensão automática]
Controla a quantidade de tempo em que o aparelho fi cará a funcionar sem 
se carregar em nenhuns botões neste ou no telecomando, antes de entrar 
no modo de espera (standby).
[Informações do sistema]
Permite-lhe ver a frequência do sinal, a qualidade do sinal e a força do sinal 
do canal de TV digital atual.
[Informações da versão]
Informação sobre a versão do software do televisor.

Menu de confi gurações

Rede e Internet
Para entrar no menu de Defi nições, carregue no botão HOME e depois 
selecione [Confi gurações].

Opções disponíveis

[Wi-Fi]
Permite-lhe ativar/desativar o WiFi incorporado.
[Ver tudo]
Apresenta a lista completa de redes sem fi os disponíveis.
[Adicionar nova rede]
Permite-lhe adicionar uma rede Wi-Fi manualmente. Isto é necessário no 
caso de defi nir a rede sem fi os invisível/escondida do seu router.
[Busca sempre ativada]
Algumas aplicações de localização precisam de procurar periodicamente 
outros aparelhos de Wi-Fi na área. Esta função permite procurar aparelhos 
de Wi-Fi mesmo nos casos em que o Wi-Fi está desligado.
[Wow]
Permite que o aparelho seja ligado através do controlo da rede sem fi os.
[Wol]
Permite que o aparelho seja ligado através do controlo da rede sobre uma 
ligação LAN.
[Confi gurações de proxy]
Confi gure o servidor proxy do navegador.
[Confi gurações de IP]
Confi gure a rede com fi os.

Canal
Para entrar no menu de Defi nições, carregue no botão HOME e depois 
selecione [Confi gurações].
Confi gura as defi nições relacionadas com a receção da transmissão de 
programas.

Opções disponíveis

[Canais] (modo de antena)
[Busca de canais]
Permite-lhe voltar a sintonizar o televisor com todos os canais digitais e 
analógicos.
[Atualizar busca]
Sintoniza todas as frequências onde atualmente não há nenhum canal 
sintonizado. É recomendada quando se procurarem canais novos 
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recentemente adicionados sem ter de voltar a sintonizar todos.
[Verifi cação manual analógica]
Sintonia direta de estações analógicas.
[Verifi cação única de RF]
Permite-lhe sintonizar manualmente o sinal digital selecionando o número 
do canal.
[Atualização manual de serviço]
As posições, nomes e frequências dos canais serão atualizados pelo 
fornecedor.
[LCN]
Logical Channel Number. Quando ligado, as estações digitais serão 
ordenadas de acordo com as preferências do fornecedor.
[Tipo de busca de canais]
Defi nições da [Busca de canais]. Pode selecionar que tipo de canais serão 
sintonizados: Apenas canais codifi cados, apenas canais abertos ou todos 
os canais.
[Tipo de armazenamento de canal]
Defi nições da [Busca de canais]. Pode selecionar que tipo de canais devem 
ser guardados quando acabar de sintonizar: Apenas canais de TV digital, 
apenas canais de rádio ou todos os canais.
[Seleção de rede favorita]
Em alguns países/zonas podem estar disponíveis mais redes. Os canais 
serão ordenados por ordem diferente em função da rede selecionada.
[Pular canal]
Permite-lhe selecionar canais que serão saltados quando carregar nos 
botões CH+ / CH- no telecomando.
[Classifi cação de canais]
Permite-lhe trocar a posição de dois canais entre si.
[Movimentação do canal]
Permite-lhe mover os canais selecionados para uma nova posição.
[Edição de canal]
Permite-lhe apagar canais da lista de canais.
[Sintonia fi na de canal analógico]
Permite-lhe sintonizar com precisão canais analógicos para ajustar a 
qualidade da imagem.

[Canais] (modo por cabo)
[Busca de canais]
Permite-lhe voltar a sintonizar o televisor com todos os canais digitais e 
analógicos.
[Verifi cação única de RF]
Permite-lhe sintonizar manualmente o sinal digital selecionando o número 
do canal.
[LCN]
Logical Channel Number. Quando ligado, as estações digitais serão 
ordenadas de acordo com as preferências do fornecedor.
[Tipo de busca de canais]
Defi nições da [Busca de canais]. Pode selecionar que tipo de canais serão 
sintonizados: Apenas canais codifi cados, apenas canais abertos ou todos 
os canais.
[Tipo de armazenamento de canal]
Defi nições da [Busca de canais]. Pode selecionar que tipo de canais devem 
ser guardados quando acabar de sintonizar: Apenas canais de TV digital, 
apenas canais de rádio ou todos os canais.
[Pular canal]
Permite-lhe selecionar canais que serão saltados quando carregar nos 
botões CH+ / CH- no telecomando.
[Classifi cação de canais]
Permite-lhe trocar a posição de dois canais entre si.
[Movimentação do canal]
Permite-lhe mover os canais selecionados para uma nova posição.
[Edição de canal]
Permite-lhe apagar canais da lista de canais.
[Sintonia fi na de canal analógico]
Permite-lhe sintonizar com precisão canais analógicos para ajustar a 
qualidade da imagem.

[Canais] (modo de satélite)
[Buscar satélite novamente]
Permite-lhe procurar o satélite selecionado.
[Adição de satélite]
Permite-lhe adicionar um novo satélite à lista de satélites.
[Atualização do satélite]
Sintoniza todas as frequências onde atualmente não há nenhum canal de 
satélite sintonizado.

[Sintonização manual de satélite]
Permite-lhe procurar o transponder do satélite selecionado.
[Pular canal]
Permite-lhe selecionar canais que serão saltados quando carregar nos 
botões CH+ / CH- no telecomando.
[Classifi cação de canais]
Permite-lhe trocar a posição de dois canais entre si.
[Movimentação do canal]
Permite-lhe mover os canais selecionados para uma nova posição.
[Edição de canal]
Permite-lhe apagar canais da lista de canais.
[Limpar lista de canais]
Permite-lhe apagar todos os canais sintonizados.

[Modo de instalação de canais]
Defi ne o tipo de sinal de TV digital que recebe. Esta defi nição afeta o 
conteúdo do menu de [Canais].

[Atualização automática de canais]
Se ligar esta opção, as posições, nomes e frequências dos canais serão 
periodicamente atualizados pelo fornecedor. Isto pode provocar 
problemas, caso tenha ordenado os canais na lista por si mesmo. Nesse 
caso, recomendamos que desligue esta opção. 

[Mensagem de atualização de canal]
Notifi cações sobre alterações feitas pela função de [Atualização automática 
de canais].

[Controles dos pais]
Defi na o nível de orientação parental e bloqueie canais ou entradas.
[Canais bloqueados]
Defi na manualmente que canais devem ser bloqueados, 
independentemente das restrições de idades.
[Restrições do programa]
Defi na os bloqueios de canais com base na idade/classifi cação.
[Entradas bloqueadas]
Permite-lhe bloquear entradas específi cas.
[Alterar PIN]
Permite-lhe alterar o PIN necessário para aceder aos conteúdos 
bloqueados.

[Canais de áudio]
Permite-lhe alterar a faixa de som preferida do atual canal analógico, no 
caso de haver mais do que uma faixa de áudio disponível.

Contas e início de sessão
Para entrar no menu de Defi nições, carregue no botão HOME e depois 
selecione [Confi gurações].
Neste menu pode adicionar, sincronizar ou remover a sua conta Google. 
Pode usar a sua conta para:

 – Google Play Store
 – Google Play Movies & TV
 – Google Play Games
 – YouTube

Adicionar uma nova conta
Pode ter uma ou mais contas Google no seu dispositivo em simultâneo.
Iniciar a sessão através de um telefone Android:

1. Selecione [Adicionar conta].

2. Selecione [Iniciar sessão].

3. Selecione [Usar o telefone ou o computador].

4. Para iniciar a sessão, siga as instruções no ecrã.

5. A sua conta telefónica será adicionada ao televisor
Inicie a sessão manualmente introduzindo o endereço da conta/a senha 
com o teclado no ecrã:

1. Selecione [Adicionar conta].

2. Selecione [Iniciar sessão].

3. Selecione [Usar o telecomando].

4. Para iniciar a sessão, introduza o seu endereço de e-mail e a senha.
Depois de adicionar a conta, verá a indicação «Sucesso» no ecrã do 
televisor.

Gerir a sua conta
Pode sincronizar dispositivos, aplicações e remover contas do seu televisor 
Android.
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1. Selecione a conta que deseja gerir.

2. Selecione uma dos seguintes:
[Sincronizar agora]
[Remover conta]
Selecionar aplicações para sincronizar

NOTA
Para a maioria das funções deste menu o televisor tem de estar ligado à 
Internet.
Para iniciar a sessão com o seu telefone Android, o televisor e o telefone têm de 
estar ligados à mesma rede Wi-Fi.

Apps
Para entrar no menu de Defi nições, carregue no botão HOME e depois 
selecione [Confi gurações].
Menu para gerir as suas aplicações. Pode ver detalhes das aplicações, 
eliminar aplicações ou movê-las para o dispositivo de armazenamento 
ligado.

Opções disponíveis

[Ver todos os apps]
Apresenta a lista completa de todas as aplicações instaladas. Ao selecionar 
a aplicação com o cursor e confi rmar com OK entrará nas defi nições da 
aplicação com todas as ações disponíveis para esta.
[Permissões dos apps]
Pode verifi car a lista de autorizações das aplicações categorizadas por 
função do televisor e alterar as defi nições das autorizações de cada 
aplicação.
[Acesso especial a apps]
Autorizações especiais adicionais das aplicações, como apresentar 
umas aplicações em detrimento de outras, acesso a notifi cações ou 
determinados diretórios.

Preferências do dispositivo
Para entrar no menu de Defi nições, carregue no botão HOME e depois 
selecione [Confi gurações].

Opções disponíveis

[Sobre]
Informação sobre o televisor e o software.
[Data e hora]
Acerta a hora e data do sistema. 
[Timer]
Defi nição de temporizadores para ligar ou desligar automaticamente o 
televisor.
[Idioma]
Seleciona a língua do menu. A língua do menu selecionada irá também 
defi nir a língua do reconhecimento de voz.
[Teclado]
Confi gura o teclado no ecrã.
[Entradas]
Confi gura o menu de entrada e HDMI CEC. 
[Ligar/desligar]
Altera as defi nições relacionadas com o consumo energético.
[Imagem]
Regula as defi nições de apresentação da imagem e do ecrã, como o brilho 
do ecrã.
[Som]
Regula as defi nições de som e as opções ligadas aos altifalantes.
[Armazenamento]
Altera as defi nições relacionadas com o armazenamento de dados.
[Tela inicial]
Personaliza os canais apresentados no [Tela inicial] e a ordem das 
aplicações.
[Modo de loja]
Ativa o modo de demonstração em loja.
[Google]
Confi gura as defi nições relacionadas com a função de pesquisa.
[Chromecast incorporado]
Apresenta informações sobre a característica de Chromecast. 
[Protetor de tela]
Confi gura as defi nições do protetor de ecrã.

[Localização]
Confi gura as defi nições de localização para obter a localização do 
utilizador.
[Uso e diagnóstico]
Quando ligada, envia automaticamente informações de diagnóstico para 
a Google.
[Segurança e restrições]
Confi gura as defi nições de segurança, como as senhas.
[Acessibilidade]
Confi gura as defi nições das funções e serviços de acessibilidade para 
ajudar os utilizadores a navegar mais facilmente nos seus dispositivos.
[Redefi nir]
Repõe as defi nições de fábrica no televisor. Todas as contas serão 
removidas do televisor, todas as aplicações serão eliminadas e todas 
as defi nições de Wi-Fi/LAN e do sistema voltarão aos seus valores 
predefi nidos.

Controle remoto e acessórios
Para entrar no menu de Defi nições, carregue no botão HOME e depois 
selecione [Confi gurações].
O menu de telecomandos e acessórios permite-lhe emparelhar 
dispositivos com Bluetooth com o televisor.

Para emparelhar o seu telecomando com Bluetooth da Sharp com o 
controlo de voz:

1. Carregue no botão HOME e depois selecione [Confi gurações] — 
[Controle remoto e acessórios].

2. Para emparelhar o telecomando com o televisor siga as instruções 
no ecrã

3. No ecrã do televisor aparecerá o nome do telecomando. Carregue em 
OK para confi rmar o emparelhamento.

Para emparelhar outros dispositivos com Bluetooth:

1. Carregue no botão HOME e depois selecione [Confi gurações] — 
[Controle remoto e acessórios].

2. Coloque o dispositivo com Bluetooth no modo de emparelhar. Para 
mais pormenores, veja o manual de instruções do seu dispositivo.

3. No ecrã do televisor aparecerá o nome do dispositivo. Selecione-o 
com o telecomando e confi rme com OK.
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Telecomando

Descrição das partes do telecomando
 STANDBY – Liga o televisor quando está em modo de espera (standby) 

ou vice-versa. Ao carregar longamente neste botão, o aparelho apresentará 
um menu com uma opção de desligar para poupar energia no modo de 
espera (standby).
SOURCE – Para apresentar o menu de entrada/fonte
BOTÕES NUMÉRICOS – 0–9 para selecionar diretamente um canal de TV.

 SILENCIAR – Silencia o som ou o contrário.
GUIDE – Abre o guia de TV de 7 dias (modo de TV digital).
VOL (+/-) – Para aumentar/reduzir o nível de som.
Google Assistant – Use a voz para aceder a entretenimento, controlar 
dispositivos inteligentes, obter respostas no ecrã e muito mais.
HOME – Apresenta o menu inicial do televisor.
CH (+/-) – Para avançar ou retroceder o canal que quer ver.
MENU – Apresenta o menu da TV em direto. Este botão funciona apenas 
com fontes (TV, HDMI, Componente, etc.). Não funcionará no menu inicial.
INFO – Carregue uma vez para obter informações sobre o canal atual/
seguinte.
(  /  /  /  / OK) – Permite-lhe navegar nos menus do ecrã e adaptar as 
defi nições do sistema às suas preferências.
BACK – Para voltar atrás um passo.
EXIT – Para sair de todos os menus.
NETFLIX – Entrar na aplicação Netfl ix.
Prime video – Entrar na aplicação Prime video.
YouTube – Entrar na aplicação YouTube.
Google Play Movies & TV – Entrar no serviço online “Google Play Movies 
& TV”.
MTS – Abre o menu de faixas de som.
TEXT – Para entrar/sair do teletexto.
SUB – Para ligar/desligar o diálogo no fundo do ecrã (legendas).
TV – Para passar à TV em direto.

 – Para reproduzir/fazer uma pausa em conteúdos multimédia
 – Para reproduzir em modo de retroceder rápido
 – Para reproduzir em modo de avançar rápido

 – Para parar a reprodução
BOTÕES DE CORES – Executam a função correspondente no momento.

Confi gurar o televisor
Data e hora
Carregue no botão HOME e depois selecione [Confi gurações] — 
[Preferências do dispositivo] — [Data e hora].
Opções disponíveis
[Data e hora automáticas]
Ligue para sincronizar a hora com o sinal de televisão digital. Se estiver 
ligado à Internet, o relógio será atualizado a partir daí. Desligue para defi nir 
o relógio manualmente.
[Defi nir data]
Permite-lhe defi nir a data manualmente.
Esta opção encontra-se disponível apenas se a opção [Data e hora 
automáticas] estiver desligada.
[Defi nir hora]
Permite-lhe defi nir a hora manualmente. 
Esta opção encontra-se disponível apenas se a opção [Data e hora 
automáticas] estiver desligada.
[Defi nir fuso horário]
Acertar o intervalo de tempo.
[Usar formato de 24 horas]
Pode selecionar a apresentação da hora com o formato de 12h e 24h.

NOTA
Certi� que-se de que têm a data e hora certas. Algumas aplicações não fun-
cionarão com uma data e/ou hora incorretas.
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