Cód.-105950002

TV - LCD 32” HBTV 3203HD
TV - LCD 42” HBTV 4203FD

Índice
Instruções de segurança
?
Ler o manual.......................................................................04
?
Local de instalação.............................................................04
?
Conexão a rede elétrica.....................................................05
?
Antenas...............................................................................05
?
Informações e cuidados com a tela LCD..........................05
?
Componentes quebrados..................................................06
?
Manutenção........................................................................06
?
Limpeza do produto............................................................06

Generalidades
?
Acessórios..........................................................................07
?
Visualizando o painel de controles...................................07
?
Visualizando o painel traseiro de conexões....................08
?
Visualizando o painel lateral de conexões......................09
?
Controle Remoto................................................................10

Conexões
?
Ligar antenas UHF/VHF.....................................................11
?
Conexão de equipamentos externos................................12
?
Conectando um leitor DVD com cabo AV.........................12
?
Conectando um leitor DVD com cabo S-Vídeo................12
?
Conectando um leitor de DVD com cabo componente.....12
?
Conectando a um computador com cabo VGA................12
?
Conectando um computador com cabo DVI....................12
?
Conectando um leitor DVD com cabo HDMI....................13
?
Conectando um PEN DRIVE.............................................13
?
Conectando um fone de ouvido.........................................13
?
Conectando um monitor a saída AV..................................13

?
Telas do menu....................................................................19
?
Menu de imagem................................................................20
?
Menu imagem (Modo PC)..................................................21
?
Menu som...........................................................................22
?
Menu tuner..........................................................................23
?
Ignorar.................................................................................24
?
Menu funções.....................................................................25
?
Menu timer..........................................................................26
?
Menu ajustes......................................................................27

Utilizando a entrada USB
?
Arquivos suportados/formatos FAT/FAT16/FAT32..........28
?
Observações importantes..................................................28
?
Conectando e retirando o PEN DRIVE.............................28
?
Arquivos de música...........................................................28
?
Arquivos de foto.................................................................29
?
Controle Remoto................................................................29
?
Modo ZOOM.......................................................................29

Arquivo compatíveis com a função USB
?
Áudio...................................................................................30
?
Resolução compatíveis (MODO PC)................................30
?
Como retirar o pedestal......................................................31
?
Soluções de problemas.....................................................32
?
Especificações técnicas.....................................................33
?
Anotações...........................................................................33

Operações Básicas da TV
?
Ligando/desligando a TV....................................................14
?
Selecionando uma entrada de sinal..................................14
?
Selecionando um canal de TV...........................................14
?
Ajustando o volume de SOM/MUTE de ÁUDIO.............14

Funções especiais da TV
?
Utilizando a função RECALL.............................................15
?
Utilizando a função SLEEP...............................................15
?
Utilizando a função FAVORITE.........................................15
?
Utilizando a função FREEZE.............................................15
?
Utilizando a função MTS/SAP............................................16
?
Utilizando a função H-LOCK..............................................16
?
Trocar senha......................................................................16
?
Ligar em..............................................................................17
?
Ligar canal..........................................................................17
?
Entrada...............................................................................17
?
Teclado Bloq. ....................................................................17
?
Canais.................................................................................18
?
Volume Máximo..................................................................18
?
Volume Inicial......................................................................18
?
Restaurar............................................................................18

02

H-BUSTER

H-BUSTER

03

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Fig. 01

1. Ler o manual
Siga todas as instruções de instalação e manuseio, e fique
atento a todos os avisos.

3. Conexão a rede elétrica
10cm

10cm

Seleção de voltagem
Esta TV possui sistema de seleca
o de tensao automatico,nao necessitando ser
ajustado manualmente.

2. Local de instalação
Instalando a TV em uma superfície plana e estável.
Se você instalar a TV em uma superfície desnivelada ou
instável, a TV poderá cair e causar acidentes graves ou
sofrer sérios danos.

10cm

Fontes de calor
Não instale próximo a fontes de calor,como
aquecedores,torneira eletrica,fogao ou outros
aparelhos que produzam calor.
Umidade:
Nao instale a TV proximo a a
gua ?por exemplo,
banheiras,pias, tanques de lavar roupa,piscina,em
uma superficie úmida,etc.Isto pode provocar incendio
ou choque eletrico.
Ventilação
Os orifícios e aberturas da TV são necessários para
proporcionar uma ventilação adequada.Para assegurar
uma operação adequada da TV e para protegê‑la de
superaquecimento,estes orifícios e aberturas nunca
devem ser obstrui
dos.
Quando instalar a TV na parede, mantenha o
espaçamento conforme as figuras 1 e 2.
Quando instalar a TV sobre uma estante,mantenha o
espaçamento conforme as figuras 3 e 4.
Nunca instale a TV nas condições mostradas nas
figuras 5 e 6.

Cabo de alimentação AC
Se o cabo de alimentaca
o for danificado,poderaresultar em fogo ou choque eletrico.Se o
cabo de alimentaca
o estiver danificado,interrompa a sua utilizaca
o imediatamente e entre
em contato com o servico Autorizado H‑Buster para substitui‑
lo.

5,7cm

Instalação em parede
Para realizar instalação ou remoção da parede, utilize
profissionais especializados.
A instalação em parede requer uso de um suporte
(não fornecido).
Uso ao ar livre
Não instale a TV ao ar livre.A exposic
ão da TV achuva
pode causar fogo ou choque eletrico,e a exposic
ão a
luz solar direta pode provocar o superaquecimento e
danificar a TV.
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30cm

Fig. 02

Fig. 03

Tomada da rede elétrica
Nao utilize tomada com encaixe frouxo.
Insira o plugue completamente na tomada.Se o plugue estiver solto,poderacausar fai
scas
e resultar em fogo.Contate seu eletricista para ter uma tomada com encaixe firme.
30cm

10cm

10cm

Choque elétrico
Nao toque no cabo de alimentaca
o com as mãos molhadas.Se voceconectar ou
desconectar o cabo de alimentaca
o AC da TV com as maos molhadas,vocepoderalevar
um choque eletrico.

15cm
Fig. 04

Circulação de ar bloqueada Circulação de ar bloqueada

Fig. 05

4.Antenas
Aterramento da antena externa.
Se houver uma antena externa instalada,a mesma nao deveraestar localizada proxima a
rede eletrica,lampadas ou outros tipos de circuitos eletricos,ou onde possa entrar em
contato com circuitos ou fios de alta tensao.
Certifique‑se de que o sistema de antena esteja devidamente aterrado para oferecer
proteca
o contra oscilaco
es de tensao ou descargas eletrostaticas.
5. Informações e cuidados com a tela LCD
Embora a tela LCD seja fabricada utilizando uma tecnologia de alta precisao,pontos pretos
ou pontos brilhantes de luz de cor vermelha,verde ou azul poderao aparecer de forma
constante na tela LCD.Isto euma caracteri
stica estrutural do painel LCD e nao representa
mau funcionamento da TV.

Fig. 06

A exposição a sinais sonoros acima de 85 decibéis, pode causar danos ao
sistema auditivo.

Objetos e orifícios de ventilação
Nunca introduza objetos dentro do aparelho atraves dos
orifi
cios e aberturas,pois estes podem causar
curtocircuito nos componentes,resultando em incêndio
ou choque elétrico.Nunca derrame li
quido na TV.

04

Sobrecarga
Nao sobrecarregue as tomadas,cabos de extensao ou benjamins alem de sua capacidade,
pois poderaresultar em risco de choque eletrico ou incendio.
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Nao exponha a superfi
cie da tela LCD ao Sol.A sua exposica
o pode danificar a
superfi
cie da tela.

Acessórios

A tela LCD e o gabinete da TV se aquecem durante o seu uso, isto nao esintoma de
mau funcionamento.

6

9

5

8

Tampa inferior

2 Pilhas (AAA)

0

3
2

Manual de instruções

7

O efeito fantasma pode ocorrer quando imagens estaticas sao exibidas contínuamente.
Este efeito desaparece depois de um tempo.

Controle Remoto
(Branco)

4

Quando a TV eusada em um lugar frio,uma mancha pode aparecer na imagem ou a
imagem pode escurecer.Isto nao indica anormalidade. Estes fenomenos melhoram quando
a temperatura ambiente aumenta.

Verifique se recebeu os seguintes acessórios junto com seu televisor LCD. Caso falte
algum, contate o vendedor.

1

Nao pressione ou risque a tela LCD e nem coloque objetos sobre a TV.A imagem podera
ficar irregular ou o painel LCD poderaser danificado.

*Somente para 42”

Visualizando o painel de controles

6.Componentes quebrados
Nao atire nada contra a TV.O vidro da tela pode se quebrar pelo impacto e causar
serios acidentes.
Manuseio de vidro quebrado e vazamento de cristal líquido
Se o painel LCD for danificado,poderaocorrer vazamento do líquido cristalino ou o vidro
quebrado poderase espalhar.Para evitar cortes,intoxicaca
o ou irritaca
o na pele,nao toque
no vidro quebrado nem no li
quido cristalino (
que etoxico)com as maos descobertas.Alem
disso,não deixe que os fragmentos de vidro ou li
quido cristalino entrem em contato com
seus olhos e boca.Em caso de contato,lave imediatamente a area afetada com agua
abundante e procure um medico.
7.Manutenção
Nao tente fazer manutenca
o do aparelho por conta propria,pois ao abrir o gabinete voce
estaraexposto a altas tensoes e outros riscos.Desconecte o aparelho da tomada da rede
eletrica e solicite sempre a manutenca
o do Servico Autorizado H‑Buster.
Peças de reposição
Quando precisar de pecas de reposica
o,assegure‑se de que o tecnico esteja solicitando
pecas especificadas pelo fabricante e que tenham as mesmas caracteri
sticas das pec
as
originais.Substituico
es nao autorizadas poderao resultar em incendio,choques eletricos e
outros riscos.
8.Limpeza do produto
Desconecte o cabo de alimentaca
o AC quando for limpar a TV.Se nao o fizer podera
resultar em choque eletrico.
Limpe o gabinete da TV com um pano macio e seco.Para remover a sujeira da tela,limpe‑a
levemente com um pano macio e seco.Manchas persistentes podem ser removidas com
um pano macio umedecido.Nunca use solventes que possam causar danos ao acabamento
como tíner,benzina ou alcool.
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1. Led indicador de alimentação
Pisca quando recebe informação do controle remoto, fica vermelho quando está em
stand by, e azul quando ligado.
2. Sensor do controle remoto
Direcione o controle remoto a este ponto do televisor.
3. Pressione esta tecla para alternar entre as fontes de entrada disponíveis
(TV, AV, S-video, Componente, PC, HDMI e USB).
4. Pressione esta tecla para acessar o menu com as funções do televisor.
5. Pressione estas teclas para aumentar ou diminuir o volume.
6. Pressione estas teclas para mudar de canal.
7. Pressione esta tecla para trocar entre modo stand-by ou modo ligado.
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GENERALIDADES

VISUALIZANDO O PAINEL TRASEIRO DE CONEXÕES

VISUALIZANDO O PAINEL LATERAL DE CONEXÕES

1

2

O painel Lateral de conexões está localizado na lateral esquerda de sua TV.
Possibilitando uma maior facilidade ao conectar dispositivos móveis.
1.USB
Entrada USB para conexões de dispositivos de armazenamento portáteis (PEN DRIVE)
com capacidade máxima de 8GB (Giga Bytes). Conecte seu dispositivo portátil para
reproduzir arquivos musicais em formato MP3, ou reproduzir fotos em formato JPG.
2. AV1
Entrada de áudio e vídeo para ligar dispositivos externos como um leitor DVD ou
conversor digital.
3. Fone de ouvido
Conecte um conjunto de fones de ouvido para uma audição particular. (Não incluso).
4. HDMI 1
Entrada de áudio e vídeo digital, em um único cabo, para ligar dispositivos externos como
um leitor DVD ou conversor digital.

4
3
COMPONENT

7

AV2
IN

VIDEO

5

6

AV
OUT
AUDIO

R

S-VIDEO

VIDEO

AUDIO

R

8

1. ANT.
Conecte uma antena ou sistema de TV a cabo.
2. HDMI 2
Entrada de áudio e vídeo digital, em um único cabo, para ligar dispositivos externos como
um leitor DVD ou conversor digital.
3. COMPONENT (1 e 2)
Entrada de vídeo composta por 3 cabos de cores diferentes (vermelho, verde e azul), para
ligar dispositivos externos como um leitor DVD ou conversor digital.
4. AUDIO (para Component 1 e 2)
Conecte um cabo de áudio para ligar dispositivos externos como um leitor DVD ou
conversor digital.
5. AV2 IN
Entrada de áudio e vídeo para ligar dispositivos externos como um leitor DVD ou
conversor digital.
6.VGA IN
Conecte a tomada de vídeo (VGA) de seu computador.
7. VGA/DVI AUDIO
Conecte a tomada de áudio de seu computador.
8. AV OUT
Saída de áudio e vídeo, para dispositivos externos como um Home-Theater ou um
amplificador de áudio.

08

H-BUSTER

1
2

HDMI 1

3

H-BUSTER

4

09

GENERALIDADES

CONEXÕES
LIGAR ANTENAS UHF/VHF

CONTROLE REMOTO
P.MODE

POWER: Pressione para ligar ou desligar o televisor.
P.MODE: Pressione para selecionar o modo pré-ajustado
de imagem.
S.MODE : Pressione para selecionar o modo pré-ajustado de som.
ARC : Pressione para alterar o tamanho da imagem.
CCD: Pressione para selecionar o closed caption.
MTS/SAP: No modo TV, pressione para selecionar o programa de
áudio separado que é normalmente em língua estrangeira.
DISPLAY: Pressione para exibir informações na tela da TV.
TECLAS NUMÉRICAS: Pressione para mudar os canais.
INPUT: Seleciona as fontes de entrada do televisor.
RECALL: Retorna ao último canal selecionado.
MENU: Pressione para acessar o menu principal.
MUTE: Pressione para cortar temporariamente o som.
CH: Pressione para trocar de canal.
VOL: Pressione para aumentar ou diminuir o volume.
OK: Pressione para confirmar opções.
H.LOCK: Acessa o menu de bloqueios.
SLEEP: Pressione para selecionar em quanto tempo o televisor
deverá desligar-se automaticamente.
FREEZE: Pressione para congelar a imagem.
FAVORITE: Pressione para utilizar a lista de canais favoritos.

S.MODE

ARC

CCD

Antenas com cabos achatados de 300 Ohms

MTS/SAP DISPLAY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

INPUT

Caso seja utilizada uma antena com cabos achatados de 300
Ohms, seguir as indicações abaixo.
1. Introduzir os cabos por baixo dos parafusos de um
adaptador Balun (não fornecido). Aperte os parafusos com
uma chave de fenda.

CABLE/ANT

RECALL

0
MENU

MUTE

CH+

2. Conectar ao terminal CABLE/ANT na parte traseira
do televisor.
Antenas com cabos redondos de 75 Ohms
CABLE/ANT

VOL

OK

VOL+

CH

Conecte o cabo da antena no terminal CABLE/ANT na parte
traseira da TV.

SLEEP

H.LOCK

Combinar antenas UHF/VHF
REV

FWD

PLAY/PAUSE

FREEZE

STOP

BACK

ZOOM FAVORITE

Se houver duas antenas separadas (uma UHF e outra VHF), é
preciso combinar os dois sinais antes de ligar ao televisor.
Este procedimento requer um adaptador opcional (encontrado
em lojas de eletrônicos).

UHF
VHF

1. Ligar ambos os cabos das antenas ao adaptador
(não fornecido).

Teclas dedicadas a função USB

2. Conecte o adaptador ao conector CABLE/ANT na parte
traseira do televisor.

Retrocesso rápido durante a execução de músicas.
Avanço rápido durante a execução de músicas.
Parar a execução da música.
Iniciar e/ou pausar a reprodução de músicas.
ZOOM: Efeito de aproximação durante a exibição de fotos.

CABLE/ANT
UHF
VHF

Teclas de navegação, utilize para navegar pelos
menus e arquivos quando estiver utilizando o
modo USB.
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ANT.

CONEXÕES

USB

CONEXÕES

CONECTANDO UM LEITOR DE DVD COM CABO HDMI

CONMPENT
AUDIO

VIDEO

IN

L

CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS

R

HDMI2

1. Conecte um cabo HDMI entre o conector ¨HDMI¨ na TV

CONECTANDO UM LEITOR DE DVD COM CABO AV
VGAIN
IN
VGA

VGA/DVI AUDIO

e o conector HDMI OUT do DVD Player.
1. Conecte um cabo AV entre o conector AV IN na TV e o
conector AV OUT do leitor DVD.
2. Conecte os cabos de áudio entre os conectores ÁUDIO IN
na TV, e os conectores ÁUDIO OUT do leitor DVD.
CONECTANDO UM PEN DRIVE

Entrada USB
Pen Drive

1. Conecte um PEN DRIVE no conector ¨USB¨ da TV.

CONMPENT

IN

L

AUDIO

VIDEO

R

USB

CONECTANDO UM LEITOR DE DVD COM
CABO S-VÍDEO
1. Conecte um cabo S-vídeo entre o conector S-Vídeo na
TV e o conector S-vídeo no leitor DVD.
2. Conecte os cabos de áudio entre os conectores L-AUDIOR (ao lado do conector S-VÍDEO) na TV e os conectores
ÁUDIO OUT do leitor DVD.

VGA/DVI AUDIO

USB

CONECTANDO UM FONE DE OUVIDO

1. Conecte um FONE DE OUVIDO na saída de

IN

Entrada S-Vídeo

L

R

CONECTANDO UM LEITOR DE DVD COM
CABO COMPONENTE

phone da TV.

CONMPENT
AUDIO

VIDEO

1. Conecte um cabo componente entre os conectores
COMPONENT IN na TV e os conectores COMPONENT
OUT no leitor DVD.
2. Conecte os cabos de áudio entre os conectores
L-ÁUDIO-R na TV, e os conectores ÁUDIO OUT do
leitor DVD.
CONECTANDO A UM COMPUTADOR COM CABO VGA
1. Conecte um cabo VGA entre o conector VGA IN na TV
e o conector de saída VGA de seu computador.
2. Conecte um cabo de áudio entre o terminal PC ÁUDIO IN
da TV e o terminal de saída de áudio de seu computador.

NOTA: Ao conectar o fone de ouvido na TV, o som vindo

VGA/DVI AUDIO

dos alto falantes serão cortados, enquanto o fone
estiver conectado.
Entrada Componentes

HDMI2

CONECTANDO UM MONITOR NA SAÍDA AV

CONMPENT
VIDEO

AUDIO

1. Conecte um segundo TV ou MONITOR na saída AV
VGAIN
IN
VGA

VGA/ DV I AU DI O

OUT da TV para monitorar um sinal das entradas TV
(antena) e AV1/2 da TV.

CONECTANDO A UM COMPUTADOR COM CABO DVI

NOTA: As saídas de áudio R e L também poderão ser
conectadas a um amplificador de áudio ou Home-Theater.
NOTA: Os sinais de áudio e vídeo somente estarão
disponíveis quando selecionadas as entradas

USB

1.Conecte um cabo DVI/HDMI entre o conector HDMI IN1
e o conector de saída DVI de seu computador.
2. Conecte um cabo de áudio entre o terminal PC ÁUDIO IN
da TV e o terminal de saída de áudio de seu computador.

VGAIN
IN
VGA

R

VGA/DVI AUDIO

IN

L

TV/AV1/AV2, para as demais entradas somente o sinal de
áudio estará disponível.
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OPERAÇÕES BÁSICAS DA TV

FUNÇÕES ESPECIAIS DA TV

LIGANDO/DESLIGANDO A TV

UTILIZANDO A FUNÇÃO RECALL

1. Conecte o cabo AC da TV a uma tomada AC na tensão especificada da TV.
2. O LED indicador localizado do canto direito da TV, irá acender na cor vermelha (STANDBY),
pressione a tecla POWER no controle remoto o led irá piscar/acender na cor azul e
aparecerá a imagem.
3 .Para desligar a TV no modo STANDBY pressione a tecla POWER no controle remoto ou na
lateral do TV, e o led ficará na cor vermelha.
4. Para ligar o TV pressione a tecla POWER no controle remoto ou na lateral do TV, e o led
ficará na cor azul novamente e em seguida aparecerá a imagem.

Esta função permite assistir alternadamente os dois últimos canais selecionados.
1. Pressione a tecla RECALL no controle remoto da TV, para poder assistir a 2
canais alternadamente.
2. Para alternar entre dois canais muito distantes, através das teclas de dígitos do controle
remoto, selecione um canal e em seguida o próximo canal e utilize a tecla RECALL para
assistir os dois canais alternadamente.

NOTA: Se for se ausentar por um longo período, desligue o cabo AC da TV da tomada.
SELECIONANDO UMA ENTRADA DE SINAL
1. Pressione a tecla INPUT no controle remoto ou na lateral da TV.
2. Selecione uma das fontes do menu de entradas através das teclas CH+/CH- no controle
remoto ou na lateral da TV.
3. Pressione a tecla OK para confirmar a seleção.
NOTA: A informação ¨SEM SINAL¨ aparecerá na tela caso a entrada selecionada não tiver
sinal conectado.
SELECIONANDO UM CANAL DE TV
1. Pressione a tecla INPUT no controle remoto ou na lateral da TV.
2. Selecione a entrada TV do menu de entradas através das teclas CH+/CH- no controle
remoto ou na lateral da TV.
3. Pressione a tecla OK ou VOL+ para confirmar a seleção.
4. Através das teclas de dígitos selecione diretamente um canal desejado.
5. Através das teclas CH+/CH- selecione sequencialmente um canal crescente ou decrescente
memorizado previamente.
AJUSTANDO O VOLUME DE SOM/MUTE DE ÁUDIO
1. Pressione a tecla VOL+/VOL- no controle remoto ou na lateral da TV, para aumentar ou
diminuir o som da TV, e uma escala de ajuste de 0~100 aparecerá na tela indicando o nível
de ajuste.
2. Para cortar o áudio dos falantes pressione a tecla MUTE no controle remoto, o som dos
altofalantes serão cortados e a indicação ¨MUTE¨ aparecerá na tela.
3. Pressione a tecla MUTE novamente para o som retornar nos altofalantes.
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UTILIZANDO A FUNÇÃO SLEEP
Esta função permite ajustar o tempo de desligamento automático.
1. Pressione a tecla SLEEP no controle remoto.
2. Para selecionar uma programação de desligamento automático utilize a tecla SLEEP
VOL+/VOL-.
3. Selecione um tempo de programação (minutos):
DESLIG.g
5Ming
10Ming
15Ming
30Ming
45Ming
60Ming
90Ming
120Ming
180Ming
240Min.
UTILIZANDO A FUNÇÃO FAVORITE
Esta função permite criar uma lista com até cinco canais ordenados conforme sua
preferência, assim após ser pressionada a tecla FAVORITE, serão exibidos os canais que
foram selecionados como favoritos.
1. Mantenha pressionada a tecla FAVORITE por aproximadamente 4 segundos
2. Irá aparecer na tela uma janela com cinco posições de canais.
3. Com as teclas CH+/CH- e VOL+/VOL- , selecione os canais de sua preferência.
NOTA : A ordem dos canais na lista será a mesma ordem de exibição dos canais quando
pressionar a tecla FAVORITE.
4. Após selecionar os canais, pressione a tecla OK para confirmar.
5. Pressione a tecla FAVORITE, para trocar entre os canais selecionados na lista.

C
C
C
C
C

a
a
a
a
a

n
n
n
n
n

a
a
a
a
a

l
l
l
l
l

2
2
2
2
2

UTILIZANDO A FUNÇÃO FREEZE
Esta função permite congelar a imagem.
1. Pressione a tecla FREEZE no controle remoto.
2. A imagem ficará congelada, para descongelar e continuar a programação da entrada
selecionada pressione novamente a tecla FREEZE.
NOTA: Enquanto a imagem estiver congelada, o áudio nos altofalantes acompanhará
a programação.

H-BUSTER
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FUNÇÕES ESPECIAIS DA TV

UTILIZANDO A FUNÇÃO MTS/SAP

LIGAR EM

Esta função permite selecionar o áudio do canal .
1. Pressione a tecla INPUT no controle remoto.
2. Através das teclas CH+/CH- selecione a entrada TV.
3. Pressione a tecla OK e selecione um canal de antena.
4. Pressione a tecla MTS/SAP no controle remoto.
5. O áudio nos altofalantes será conforme a seleção feita pela tecla MTS/SAP
(MONO/ESTÉREO/SAP).

Esta função permite selecionar a entrada desejada quando a TV é ligada.
2. Pressione a tecla VOL +/VOL- no controle remoto e selecione uma das entradas:
DESLIG"
TV"
AV1"
AV2"
S-VÍDEO"
COMPONENTE1"
COMPONENTE 2"
PC"
USB.
5. Pressione OK para confirmar.

NOTA: A função MONO deverá ser utilizada quando a qualidade do sinal estéreo do canal
sintonizado não seja de boa qualidade. Caso a transmissora não esteja enviando o sinal
SAP não será possível a sua seleção.
UTILIZANDO A FUNÇÃO H.LOCK
Esta função permite o acesso ao menu de BLOQUEIOS.
1. Pressione a tecla H.LOCK no controle remoto.
2. Irá aparecer um campo de digitação de senha, a senha de fábrica é ¨0000¨,
recomendamos a troca de senha para garantir que outras pessoas não possam acessar o
menu de bloqueios.
3. Após a digitação da senha de fábrica aparecerá uma tela de bloqueios.
4. Para selecionar uma das funções de bloqueio utilize as teclas CH+/CH-.

T r o c a r S e n h a
L i g a r
e m :
L i g a r
n o C H :
E n t r a d a s
T e c l a d o B l o q .
C a n a i s
Vo l u m e M á x i m o
Vo l u m e I n i c i a l
R e s t a u r a r

D e s l i g .
2

LIGAR NO CANAL
Esta função permite que a TV sempre que ligada a imagem seja do canal selecionado.Esta
função só é disponível se a entrada TV na função LIGAR EM estiver selecionada.
1. Selecione a função LIGAR NO CANAL.
2. Pressione a tecla VOL + no controle remoto.
3. Pressione as teclas VOL+/VOL- para acessar os canais de modo crescente
ou decrescente.
4. Selecione um canal.
5. Pressione OK para confirmar.
ENTRADA
T V
Av 1

D e s b l o q .

D e s b l o q .
Av 2
Esta função permite o bloqueio das entradas.
D e s b l o q .
S - Vi d e o
D e s b l o q .
C o m p o n e n t 1
1. Selecione a função ENTRADAS.
D e s b l o q .
C o m p o n e n t 2
D e s b l o q .
P C
2. Pressione a tecla VOL + no controle remoto.
D e s b l o q .
H D M I 1
D e s b l o q .
H D M I 2
3. Irá aparecer um campo de seleção de entradas.
4. Selecione as entradas através das teclas CH+/CH- .
5. Pressione a tecla VOL+ para selecionar entre desbloq. ou bloq.
6. Pressione OK para confirmar.
NOTA: Se a entrada bloqueada for selecionada a mensagem “BLOQ” aparecerá na tela.

TECLADO BLOQ.

D e s b l o q .
D e s l i g .
D e s l i g .

Esta função permite o bloqueio do teclado na lateral da TV.
1. Selecione a função TECLADO BLOQ.
2. Pressione a tecla VOL+ para selecionar entre BLOQ e DESBLOQ.
3. Pressione OK para confirmar.
NOTA: Se o teclado for utilizado a mensagem ¨ TECLADO BLOQ. ¨, aparecerá na tela.

TROCAR SENHA
Esta função permite que a senha de fábrica seja alterada.
1. Selecione a função TROCAR SENHA.
2. Irá aparecer uma janela TROCAR SENHA e um campo para digitação
NOVA SENHA----, através das teclas de digitos do controle remoto digite nova senha.
3. Irá aparecer um campo para digitar a nova senha novamente CONFIRMAR.
4. Digite a nova senha outra vez para confirmar.
NOTA: Não esqueça a nova senha, pois sem ela não será possível acessar o menu de
bloqueio, anote sua nova senha em um local seguro.
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TELAS DO MENU

FUNÇÕES ESPECIAIS DA TV
CANAIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1

Esta função permite o bloqueio de canais na entrada TV.
1. Pressione a tecla VOL + no controle remoto.
2. Irá aparecer um campo de seleção de canais.
3. Selecione os canais através das teclas CH+/CH-.
4. Pressione a tecla VOL+ para selecionar entre desbloq. ou bloq.
5. Pressione OK para confirmar.

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1. Pressione a tecla MENU no controle remoto ou na
lateral da TV, a tela IMAGEM será exibida.
2. Pressione as teclas VOL+/VOL- para navegar nas
telas do MENU.
3. Após selecionar uma tela, pressione as teclas
CH+/CH- para selecionar uma função no menu imagem.
4. Pressione as teclas VOL+/VOL- para ajustar a

NOTA: Caso um canal bloqueado seja selecionado a informação ¨CANAL BLOQ¨ aparecerá
na tela.

função selecionada.
5. Após terminar os ajustes pressione a tecla OK para
confirmar o ajuste.
6. Pressionar a tecla MENU ou OK para sair da tela

VOLUME MÁXIMO

de MENU.
Esta função permite limitar o volume máximo ao se ajustar o volume da TV.
1. Pressione a tecla VOL + no controle remoto.
2. Irá aparecer um campo de indicador de volume.
3. Selecione um nível de volume 0~100 através das teclas VOL+/VOL- .
4. Pressione OK para confirmar
NOTA: O volume máximo estará limitado ao nível ajustado.

Imagem

SELEÇÃO:
IMAGEM"
SOM"
TUNER (somente disponível na

51
50
0
50
50

Cotraste
Brilho
Matiz
Cor
Nitidez
Te m p . d e C o r
Pic.Mode

entrada TV)"
FUNÇÕES"
TIMER"
AJUSTE (somente
CH+ -

Mover

Normal
Pessoal

VOL+ -

Ajustes

MENU

Sair

disponível na entrada PC).
VOLUME INICIAL
Esta função permite definir um valor inicial de volume ao se ligar a TV.
1. Pressione a tecla VOL + no controle remoto.
2. Irá aparecer um campo de indicador de volume.
3. Selecione o volume inicial desejado através das teclas VOL+/VOL-.
4. Pressione OK para confirmar.
RESTAURAR
Esta função permite restaurar os valores de fábrica para o menu bloqueio.
1. Selecione a opção “RESTAURAR” e pressione a tecla VOL + no controle remoto.
2. Os valores de fábrica serão restaurados.
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MENU IMAGEM

MENU IMAGEM (modo PC)

1. Pressione a tecla MENU no controle remoto ou na

1. Pressione a tecla MENU no controle remoto ou na

lateral da TV, a tela MENU será exibida.

lateral da TV, a tela MENU será exibida.

2. Pressione as teclas VOL+/VOL- para navegar nas telas

2. Pressione as teclas VOL+/VOL- para navegar nas telas

do MENU.

do MENU.

3. Selecione o MENU IMAGEM.

3. Selecione o MENU IMAGEM.

4. Pressione as teclas CH+/CH- para selecionar uma

4. Pressione as teclas CH+/CH- para selecionar uma

função no menu imagem.

função no menu imagem.

5. Pressione as teclas VOL+/VOL- para ajustar a

5. Pressione as teclas VOL+/VOL- para ajustar a

função selecionada.

função selecionada.

6. Após terminar os ajustes pressione a tecla OK para

6. Após terminar os ajustes pressione a tecla OK para

confirmar o ajuste.

confirmar o ajuste.
Imagem

7. Pressionar a tecla MENU ou OK para sair da tela
de MENU.
AJUSTES:

51
50
0
50
50

Cotraste
Brilho
Matiz
Cor
Nitidez
Te m p . d e C o r
Pic.Mode

CH+ -

Mover

7. Pressionar a tecla MENU ou OK para sair da tela

Normal
Pessoal

VOL+ -

Ajustes

MENU

de MENU.

Imagem
51
50

Cotraste
Brilho
Pic.Mode

Normal

AJUSTES:

Sair
CH+ -

CONTRASTE (0~100) - Ajusta a intensidade de brilho da

CONTRASTE (0~100) - Ajusta a intensidade de brilho da

imagem, afeta relação branco/preto.

imagem, afeta relação branco/preto.

BRILHO (0~100) - Ajusta a intensidade de luz da imagem,

Mover

VOL+ -

Ajustes

MENU

Sair

BRILHO (0~100) - Ajusta a intensidade de luz da imagem,

e afeta as áreas escuras.

e afeta as áreas escuras.

MATIZ (-50~0~+50, somente disponível para seleção no

Pic. Mode – Seleciona o modo de imagem , 3 modos pré

modo NTSC) – Altera a mistura de cores no padrão NTSC.

ajustados de fábrica de brilho/contraste e 1 pessoal:

COR (0~100) – Altera o nível de saturação de cor, mais

NORMALg
BRILHANTEg
SUAVEg
PESSOAL

forte ou mais pálida.
NITIDEZ (0~100)– Altera os detalhes na imagem.

NOTA: Função PIC. MODE, também pode ser acessada

Temp. de Cor – Seleciona a temp. de cor:

diretamente pela tecla P. MODE no controle remoto.

NORMALg
QUENTE (avermelhada)g
FRIA (azulada).
Pic. Mode – Seleciona o modo de imagem, 3 modos pré
ajustados de fábrica (brilho/contraste/matiz/cor/nitidez)
e 1 pessoal:
NORMAL g
BRILHANTEg
SUAVEg
PESSOAL
NOTA: A função PIC. MODE, também pode ser acessada
diretamente pela tecla P. MODE no controle remoto.
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MENU SOM

MENU TUNER (SOMENTE PARA ENTRADA ¨TV¨)

1. Pressione a tecla MENU no controle remoto ou na lateral
da TV, a tela MENU será exibida.
2. Pressione as teclas VOL+/VOL- para navegar nas telas
do MENU.
3. Selecione o MENU SOM.
4. Pressione as teclas CH+/CH- para selecionar uma
função no menu som.
5. Pressione as teclas VOL+/VOL- para ajustar a
função selecionada.
6. Após terminar os ajustes pressione a tecla OK para
confirmar o ajuste.
7. Pressionar a tecla MENU ou OK para sair da tela
de MENU.

1. Pressione a tecla MENU no controle remoto ou na
lateral da TV, a tela MENU será exibida.
2. Pressione as teclas VOL+/VOL- para navegar nas telas
do MENU.
3. Selecione o MENU TUNER.
4. Pressione as teclas CH+/CH- para selecionar uma
função no menu imagem.
5. Pressione as teclas VOL+/VOL- para ajustar a
função selecionada.
6. Após terminar os ajustes pressione a tecla OK para
confirmar o ajuste.
7. Pressionar a tecla MENU ou OK para sair da tela
de MENU.

Som
0

Balanço
Sound Mode
Graves
Agudos
AV C
Surround

Normal
50
50
Deslig.
Normal

AJUSTES:
BALANÇO (-50~0~50) - Ajusta a saída entre os
altofalantes direito e esquerdo para obter a melhor
reprodução estéreo de acordo com a posição do ouvinte.
O centro é indicado por ¨0¨, quando o ajuste se dirige no
sentido ¨50¨, o som no altofalante direito ficará mais forte e
o esquerdo mais fraco. Quando o ajuste se dirige no
sentido ¨-50¨, o som no alto-falante esquerdo ficará mais
forte e o direito mais fraco.
SOUND MODE - Seleciona o modo de reprodução de
som, dependendo do modo de transmissão dos canais ou
do sinal das entradas externas, é possível a seleção de 3
modos pré ajustados de fábrica de GRAVES/AGUDOS e 1
modo pessoal TEATROg
PESSOALg
NORMALg
MÚSICA.

AJUSTES:
CH+ -

Mover

VOL+ -

Ajustes

MENU

Sair

AR

CH+ -

Mover

VOL+ -

55.25MHz
Auto
Deslig.

Ajustes

MENU

Sair

SINT. FINA – Ao ser selecionada esta função, através
das tecla VOL+/VOL- é possível efetuar uma sintonia
fina no canal sintonizado, com isto obter uma melhor
sintonia do canal selecionado, obtendo uma melhor
qualidade de imagem.
SISTEMA DE COR – A TV é projetada com três sistemas
de cor para a sua escolha, ou seja, NTSC/PAL-M/PAL-N.
O sistema é normalmente definido como AUTO durante
a busca automática. No caso de instabilidade nas cores
selecione o sistema de cor manualmente.

NOTA: A função SOUND MODE, também pode ser
acessada diretamente pela tecla S. MODE no
controle remoto.
GRAVES(0~100) - Ajusta o nível de graves na saída
dos altofalantes.
AGUDOS(0~100) - Ajusta o nível de agudos na
saída altofalantes.
AVC (Controle Automático de Volume) - Cada canal de
transmissão tem sua condição própria de sinal, por causa
disso é necessário que a cada troca de canais, seja feito
um novo ajuste de volume. Esta função quando ativada
diminue automaticamente a diferença de volume entre
canais.
SURROUND (LIG. / DESLIG.) – Esta função quando
ativada possibilita ao ouvinte uma fascinante sensação de
som envolvente.
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ANTENA (AR/CABO) – Antes de iniciar a memorização
dos canais disponíveis na sua região, você deverá
selecionar o tipo de fonte ligada a entrada de antena da
sua TV, seja um sistema de antena a AR ou a CABO.
SINT. AUTO – Ao ser selecionada esta função, a TV
iniciará a busca/sintonia automática de canais
sintonizando os canais disponíveis na entrada de
antena. Para interromper a sintonia automática de canais
pressione a tecla OK.
NOTA : Os canais sintonizados podem ser vistos
sequencialmente através das teclas CH+/CH- do
controle remoto.

Tu n e r
Antena
Sint.Auto
Sint.Fina
Sistema de Cor
Ignorar

H-BUSTER
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IGNORAR (LIG./DESLIG.)

MENU FUNÇÕES

Esta função permite excluir canais que a sua TV sintonizou e que não são desejados, para
ativar o canal novamente posicione a função no modo DESLIG.
Selecione o canal a ser eliminado através do teclado numérico do controle remoto.
Selecione o menu TUNER.
Selecione a função IGNORAR.
Através da tecla VOL +, selecione LIG.
Pressionar a tecla OK para confirmar.
Pressionar a tecla MENU ou OK para sair do menu.

1. Pressione a tecla MENU no controle remoto ou na
lateral da TV, a tela MENU será exibida.
2. Pressione as teclas VOL+/VOL- para navegar nas telas
do MENU.
3. Selecione o MENU FUNÇÕES.
4. Pressione as teclas CH+/CH- para selecionar uma
função no menu imagem.
5. Pressione as teclas VOL+/VOL- para ajustar a
função selecionada.
6. Após terminar os ajustes pressione a tecla OK para
confirmar o ajuste.
7. Pressionar a tecla MENU ou OK para sair da tela
de MENU.

NOTA: O canal IGNORADO não mais poderá ser acessado pelas teclas CH+/CH-.
Retornando o canal IGNORADO para acesso pelas teclas CH+/CH-.
1. Selecionar o canal que foi ignorado pelas teclas de dígitos do controle remoto.
2. Selecione o menu TUNER.

Funções

CH+ -

AJUSTES:

Português
FullScreen
Ligado
10S
Deslig.
Ligado

Idiomas
Te l a
Te l a A z u l
Te m p o d o O S D
C.Caption
DNR
Restaurar

Mover

VOL+ -

Ajustes

MENU

Sair

IDIOMA – Esta função permite a seleção da linguagem
do menu: PORTUGUÊSg
INGLÊSg
ESPANHOL.
TELA – Esta função permite alternar o tamanho de tela,
dependendo da entrada selecionada:
TV/AV/S-VIDEO - 4:3g
FULLSCREENg
CINEMA
COMPONENTE/PC/HDMI - 4:3g
FULL SCREEN.

3. Selecione a função IGNORAR.
4. Através da tecla VOL +, selecione DESLIG.
5. Pressionar a tecla OK para confirmar.
6. Pressionar a tecla MENU ou OK para sair do menu.

NOTA: A função TELA, também pode ser acessada
diretamente pela tecla ARC no controle remoto.

NOTA: O canal poderá ser acessado novamente pelas teclas CH+/CH-.

TELA AZUL (LIG./DESLIG.) – Esta função quando ativada
não permite o aparecimento da tela cheia de chuvisco e
chiados de áudio quando o sinal recebido está muito fraco
ou não existe sinal na entrada de antena.
TEMPO DE OSD. -Esta função quando ativada permite
selecionar o tempo que o OSD permanece na tela. O
tempo de seleção (segundos) pode ser de:
5sg
10sg
15s.
C. CAPTION – Close caption é um sistema de recepção
de legenda via sinal de televisão, mesmo quando
acionado somente estará disponível na tela caso a
transmissora de televisão esteja enviando esta
informação: CC1g
CC2g
CC3g
CC4g
TEXT1g
TEXT2g
TEXT3g
TEXT4.
NOTA: A função C. CAPTION também pode ser acessada
diretamente pela tecla CCD no controle remoto. Esta
função só é disponível para as entradas:
TV/AV/S-VIDEO.
DNR (Redutor Digital de Ruídos ) – Esta função quando
ativada permite (caso o sinal recebido da TV esteja fraco)
acionar internamente um circuito redutor de ruídos digital,
para ajudar a reduzir fantasmas e estática na tela.
RESTAURAR – Esta função quando ativada permite
restaurar o menu de acordo com as condições
pré-ajustadas de fábrica.

24

H-BUSTER

H-BUSTER

25

MENU TIMER

MENU AJUSTES (SOMENTE PARA ENTRADA ¨PC¨)

1. Pressione a tecla MENU no controle remoto ou na lateral
da TV, a tela MENU será exibida.
2. Pressione as teclas VOL+/VOL- para navegar nas telas
do menu.
3. Selecione o MENU TIMER.
4. Pressione as teclas CH+/CH- para selecionar uma função
no menu imagem.
5. Pressione as teclas VOL+/VOL- para ajustar a
função selecionada.
6. Após terminar os ajustes pressione a tecla OK para
confirmar o ajuste.
7. Pressionar a tecla MENU ou OK para sair da tela
de MENU.

1. Pressione a tecla MENU no controle remoto ou na
lateral da TV, a tela MENU será exibida.
2. Pressione as teclas VOL+/VOL- para navegar nas telas

AJUSTES:
RELÓGIO – esta função permite o ajuste do relógio.
1. Utilize o teclado numérico para digitar a hora correta.
2. Em seguida pressione a tecla VOL+ para ter acesso
aos minutos.
3. Utilize o teclado numérico para digitar os minutos.
4. Após o ajuste pressione a tecla OK para confirmar.
TIMER OFF – Esta função permite programar um horário
para que a TV desligue automaticamente.
1. Utilize o teclado numérico para digitar a hora correta.
2. Em seguida pressione a tecla VOL+ para ter acesso
aos minutos.
3. Utilize o teclado numérico para digitar os minutos.
4. Após o ajuste pressione a tecla OK para confirmar.
TIMER ON – Esta função permite programar um horário para
que a TV ligue automaticamente.
1. Utilize o teclado numérico para digitar a hora correta.
2. Em seguida pressione a tecla VOL+ para ter acesso
aos minutos.
3. Utilize o teclado numérico para digitar os minutos.
4. Após o ajuste pressione a tecla OK para confirmar.
CANAL (DESLIG./CANAL) – Esta função define em que
canal sua TV vai ligar quando utilizar a função TIMER ON.
Utilize as teclas VOL+/VOL- para selecionar um canal de
modo crescente/decrescente.
HORA PROG. – Esta função permite especificar um horário
para que a TV troque para um canal específico.
1. Utilize o teclado numérico para digitar a hora correta.
2. Em seguida pressione a tecla VOL+ para ter acesso
aos minutos.
3. Utilize o teclado numérico para digitar os minutos.
4. Após o ajuste pressione a tecla OK para confirmar.

do MENU.
3. Selecione o MENU IMAGEM.
4. Pressione as teclas CH+/CH- para selecionar uma
função no menu imagem.
5. Pressione as teclas VOL+/VOL- para ajustar a
função selecionada.
6. Após terminar os ajustes pressione a tecla OK para

Ti m e r
__:__
__:__
__:__
Deslig.
__:__
Deslig.

Relógio
Timer Off
Te l a A z u l
Timer On
Canal
HoraProg.
CanalProg.

CH+ -

Mover

VOL+ -

Ajustes

MENU

Sair

Ajustes
51
27
50
18

Posição-H
Posição-V
Clock
Fase
AjusteAuto
Te m p . d e C o r

CH+ -

Mover

VOL+ -

Ajustes

MENU

Sair

confirmar o ajuste.
7. Pressionar a tecla MENU ou OK para sair da tela
de MENU.
AJUSTES:
POSIÇÃO - H – Esta função permite ajustar a
imagem Horizontalmente.
POSIÇÃO - V – Esta função permite ajustar a
imagem Verticalmente.
CLOCK – Esta função permite minimizar barras verticais
ou ruídos visíveis e altera o tamanho vertical da imagem.
FASE – Esta função permite remover ruído horizontal e
melhorar a definição de caracteres.
AJUSTE AUTO – Esta função permite que a TV ajuste
automaticamente os sinais de vídeo recebidos. A função
também ajusta automaticamente as posições e valores
de frequência.
TEMP. DE COR – Seleciona 3 modos pré-ajustados de
temp. de cor.
MENU ¨PESSOAL¨- Neste menu permite o ajuste
independentemente dos valores de RGB, conforme
gosto pessoal.

Ajustes
Pessoal
51
50
50

RGB
R
G
B

CH+ -

Mover

VOL+ -

Ajustes

MENU

Sair

NOTA: Utilize a função CANAL PROG. para definir qual
canal a TV deverá trocar quando utilizar a função HORA
PROG. conforme descrito abaixo.
CANAL PROGR. (DESLIG./CANAL) – Esta função permite
definir para qual canal a TV deverá trocar quando utilizar a
hora programada.
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UTILIZANDO A ENTRADA USB

UTILIZANDO A ENTRADA USB

Sua TV possui uma entrada USB para conexão de um
PEN DRIVE. Através desta entrada é possível reproduzir
músicas e fotos conforme condições abaixo.
1. Arquivos Suportados
1) Foto: *.JPEG.
2) Música: Arquivos *.Mp3.
NOTA: Devido a particularidades na geração ou
codificação, alguns arquivos poderão não
ser reproduzidos.
2. Sistemas Suportados: FAT16/FAT32.
3. Observações Importantes:
1) Taxa de Transmissão: <300KB/s.
2) Comprimento do Cabo USB: Caso ultilize cabos
extensores, usar cabo menor que 1 metro
de comprimento.
3) Entrada: USB 2.0 / USB 1.1.

10. Utilize as teclas
/
para um avanço ou
retrocesso rápido da música.
11. Utilize as tecla
para interromper e reiniciar a
reprodução a partir do ponto de parada.
12. Utilize a tecla
para interromper a reprodução.
13. Utilize as teclas de navegação ? /? ou / para
a escolha de uma nova faixa.
14. Pressione a tecla BACK várias vezes para retornar
ao menu anterior.
15. Durante a reprodução de uma faixa de música o
volume poderá ser ajustado através das teclas
VOL+/VOL- do controle remoto.

Conectando e Retirando o Pen Drive na entrada USB
1. Inserir um Pen Drive na entrada USB.
2. Pressionar a tecla INPUT no controle remoto e
selecionar a entrada USB.
3. Pressionar a tecla OK para confirmar a seleção.
4. Através das teclas de navegação ? /? no controle
remoto selecionar o arquivo desejado JPG ou MP3.
5. Pressione a tecla BACK no controle remoto para
retornar ao menu anterior.
6. Retorne ao menu inicial antes de remover o pendrive.
7. Pressione a tecla INPUT no controle remoto, selecione
a entrada TV.
8. Remova o Pen Drive com segurança.
Arquivos de música
1. Inserir um Pen Drive na entrada USB.
2. Pressionar a tecla INPUT no controle remoto e
selecionar a entrada USB.
3. Pressionar a tecla OK para confirmar a seleção USB.
4. A informação ¨INICIALIZANDO¨, aparecerá na tela e
em seguida a tela de menu USB.
5. Através das teclas de navegação ? /? , selecionar o
ícone MP3.
6. Através das teclas de navegação / no controle
remoto selecionar a pasta contendo músicas.
7. Pressione a tecla
para abrir a pasta.
8. Através das teclas / selecionar uma música.
9. Pressione a tecla
para confirmar a seleção e
entrar no modo reprodução.
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Mp3
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All
music
picture

▲▼
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▲▼

Arquivos de foto
1. Inserir um Pen Drive na entrada USB.
2. Pressionar a tecla INPUT no controle remoto e
selecionar a entrada USB.
3. Pressionar a tecla OK para confirmar a seleção USB.
4. A informação ¨INICIALIZANDO¨, aparecerá na tela
em seguida a tela de menu USB.
5. Através das teclas ? /? selecionar o ícone JPG.
6. Através das teclas de navegação /
no controle
remoto selecionar arquivo de foto.
7. Pressione a tecla
para abrir o arquivo de fotos.
8. Através das teclas / selecionar uma foto.
9. Pressione a tecla
para confirmar a seleção e
entrar no modo exibição de fotos.
10. Utilize as teclas ? /? para um avanço ou
retrocesso manual.
11. Utilize as teclas / para girar a imagem.
12. Pressione a tecla BACK para retornar ao
menu anterior.
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Modo ZOOM
1. Durante a reprodução da imagem pressione a tecla
ZOOM (1x/2x) para ampliar a imagem.
2. Utilize as teclas de navegação / e ? /? para
deslocar a imagem para cima/baixo e direita/esquerda.
3. Pressione a tecla BACK para retornar ao
menu anterior.
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ARQUIVOS COMPATÍVEIS COM A FUNÇÃO USB

COMO RETIRAR O PEDESTAL

1. MP3

Como retirar o pedestal

2. JPEG

Resolução Máxima suportada: 4992x3228

Coloque a TV com a tela voltada para baixo sobre uma mesa protegida com um pano macio.
Conforme mostra a figura 1.
Remova os 4 parafusos da parte traseira da TV.
Tampe o orifício do suporte com a tampa fornecida como acessório.
Observação: Considerar a etapa 3 somente para o modelo HBTV-4203FD.
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SOLUÇÕES DOS PROBLEMAS
HBTV-3203HD

42

800,4
_ W
<1

1067,3
180 W
<1 W

797x572x242

1022x706x297

11,4
9,4

20,3
17,3

130 W
controle remoto.
remoto

está ativada.

HBTV-4203FD
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Painel:
Formato da tela ------------------------------------------------------------------16:9
Resolução -------------------------------------------------------------------------1366x768 (32”), 1920x1080(42”)
Relação de contraste ---------------------------------------------------------- 3000:1 (32”), 4000:1 (42”)
Brilho -------------------------------------------------------------------------------- 400nits (32”), 500nits (42”)
Ângulo de visão (HV)----------------------------------------------------------- 178° (32”), 176° (42”)
Tempo de resposta (cinza a cinza)----------------------------------------- 6,5 ms
RF
Sistema de cor ------------------------------------------------------------------- PAL-M/PAL-N/NTSC-M
Sistema de som ----------------------------------------------------------------- BTSC (som multicanal ST/SAP)
Faixa de recepção -------------------------------------------------------------- VHF 2 a 13 / UHF 14 a 69
Cabo 1 a 125
Antena ------------------------------------------------------------------------------75 Ohms (VHF/UHF/CABO), conector tipo F

na TV.

Certifique-se que a tecla SELECT no controle remoto
está selecionada em TV.

Entradas Áudio e Vídeo
Vídeo composto: AV 1/2 (RCA) --------------------------------------------- 1 Vp-p, 75Ù
S-Vídeo: AV 1 (Mini DIN) ----------------------------------------------------- Sinal de Luminância (Y) = 1 Vp-p, 75Ù
Sinal de Crominância (C) ----------------------------------------------------- 0,286 Vp-p, 75Ù
Áudio : AV 1/2 e S-Vídeo (RCA) -------------------------------------------- 1V rms
Component Vídeo (RCA)----------------------------------------------------- Y = 1 Vp-p, 75 Ù / Cb/Pb = 0,7Vp-p, 75Ù
Cr/Pr = 0,7Vp-p, 75Ù
Áudio Component (RCA) ---------------------------------------------------- 1V rms
Formatos suportados:--------------------------------------------------------- 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
HDMI ------------------------------------------------------------------------------- Conforme especificação Versão 1.2
PC (D-sub) ------------------------------------------------------------------------ Ver tabela da página 30
Audio PC (mini jack P2)

(comum em filmes). A sua TV mostrará esses programas
com faixas pretas nas partes superior e inferior da tela.

Saídas de Áudio e Vídeo
Vídeo composto (RCA) --------------------------------------------------------1 Vp-p, 75Ù
Áudio (RCA) ---------------------------------------------------------------------- 1V rms
Fone de ouvido ------------------------------------------------------------------ 10mW, 32Ù

O sinal do canal está fraco, redirecione a antena para
receber o canal mais fraco. Procure por possíveis
fontes de interferência.

Amplificador de saída
Potência média contínua RMS com DHT=10%, 1Khz --------------16W (8W+8W): rede de 127V e cargas de 8Ù
Caixas Acústicas:
Impedância Nominal:----------------------------------------------------------- 8 Ù
Número de Vias:----------------------------------------------------------------- 1(32”) / 2 (42”)
Características Gerais:
Alimentação:---------------------------------------------------------------------- 100 ~ 240 Vac 50/60Hz Automático
Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.

cor

A TV é desligada
de repente.
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