Manual do Utilizador
Trata-se de um 「Manual do Utilizador」 instalado na TV.
Os conteúdos deste manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para
efeitos de melhoria de qualidade.

❐❐Para ver as informações do programa
Roda(OK) ➾ Info.
Apresenta informações sobre o programa actual e/ou a hora actual, etc.
✎✎ A imagem indicada pode diferir do seu televisor.
Hora actual
Sáb. 1 Jan. 12:02
Anterior/Seguinte

PM 10:00

PM 10:00

Nome do programa ou nome do
dispositivo externo

Ver Canal

Agenda

Informação de detalhes sobre o programa
(para transmissão digital)

❐❐Para definir os programas favoritos
HOME ➾ Definições ➙ CONFIG. ➙ Edição de Canais

1 Navegue até ao programa pretendido e prima o botão Roda(OK). O
programa está seleccionado.
2 Prima Definir como Favorito.
3 Seleccione o Grupo de Pr. Favorito.
4 Seleccione OK. É definido o Favorito.

❐❐Para utilizar o Favorito
HOME ➾ Ch. Lista

É apresentada a lista de programas. Selecciona o programa favorito
predefinido da Lista de Favoritos A a D.

HOME ➾ Guia de Programação
[Apenas no modo Digital]
Obtém informações sobre os programas e horas de exibição. Obtém informações
sobre os programas e agenda a visualização/gravação.
[A imagem indicada pode diferir da sua TV.]
Guia de Programação
TUDO
Hoje

1/2 página

2011.10.25 Qua.

-24H

+24H

Seleccionar a programação
por data

Lista de agendamentos

FAV

Grupo Favorito

Prima o botão Roda(OK) após uma mudança
para um programa seleccionado para
visualizar ou visualizar/gravar.
Depois de ver a agenda de gravações,
efectua revisões ou eliminações.

Efectua a reserva da gravação seleccionando data/hora/
programa. Efectua a reserva de gravação repetida.

❐❐Definir programas automaticamente
HOME ➾ Definições ➙ SETUP ➙ Sinton. Automática

Sintoniza automaticamente os programas.
1 Seleccione o país em que é utilizada a TV. As definições dos programas
dependem do país que seleccionar.
2 Iniciar Sinton. Automática.
3 Seleccione a fonte de entrada que preferir.
4 Defina a Sinton. Automática seguindo estas instruções.

✎✎ Se a fonte de entrada não estiver correctamente ligada, o registo do programa
poderá não funcionar correctamente.

✎✎ A Sinton. Automática apenas procura programas em processo de transmissão.
✎✎ Se o Sist. de bloqueio estiver activo, será apresentada uma janela de contexto
solicitando a sua palavra-passe.

❌❌Opção de Configurações DTV Cabo

A procura de programas utilizando todas as opções de configuração pode demorar
muito tempo.
Os seguintes valores, são necessários para procurar todos os programas
disponíveis rápida e correctamente. Os valores normalmente utilizados são
fornecidos como “predefinição”.
Frequência

Freq. símbolos
Modulação
ID de Rede

Frequência inicial
Frequência final

Introduza uma frequência definida pelo utilizador.

Velocidade a que um dispositivo, tal como um modem, envia
símbolos para um programa.
Carregamento de sinais áudio ou vídeo para o carrier.
Identificador único atribuído a cada utilizador.

Introduza um intervalo de frequência inicial definido pelo utilizador.
Introduza um intervalo de frequência final definido pelo utilizador.

❌❌Opção de definição do satélite
Satélite
Frequência LNB
Transmissorreceptor
22KHz Tone

Seleccione o satélite pretendido.
Seleccione um valor entre 9750/10600, 9750/10750,
9750, 10600,10750, 5150. Se seleccionar 9750/10600,
9750/10750(MHz), a opção 22KHz Tone é desactivada. Se
não conseguir localizar o valor de frequência LNB na lista,
seleccione Utilizador e introduza a frequência manualmente.
Seleccione o transmissor-receptor que pretende sintonizar.
Se utilizar o interruptor 22KHz Tone, seleccione A ou B. Se
utilizar a opção 22KHz Tone, as opções Unicable e Tipo de
Motor são desactivadas.

Potência de LNB
DiSEqC
Definições
Unicable

Tipo de Motor

Para activar a fonte de alimentação para LNB, seleccione
On. Se seleccionar Desligado, a opção Tipo de Motor é
desactivada.
Se utilizar DiSEqC, seleccione uma opção de A~D/ToneA~B.
Se utilizar a opção DiSEqC, as opções Unicable e Tipo de
Motor são desactivadas.
Seleccione Ligado para utilizar e definir o Unicable no
menu Definição Unicable. Se o Unicable estiver activado,
as opções 22KHz Tone, DiSEqC, Tipo de Motor são
desactivadas.
Seleccione Tipo de Motor para utilizar e definir o motor
no menu Definição do Motor. Se a opção Motor estiver
activada, as opções 22KHz Tone, DiSEqC, Unicable são
desactivadas.

✎✎ Se definir Satélite para Outros, tem de adicionar um transmissor-receptor
utilizando a opção Sinton. manual.
✎✎ Se seleccionar as opções 22KHz Tone e DiSEqc, deve ligá-las na mesma
posição, tal como apresentado no OSD.

✎✎ Se eliminar um Satélite, todos os programas guardados no mesmo serão
eliminados.

❌❌Opção de definição do motor

• DiSEqC 1.2: Controle o motor para alterar a posição da antena parabólica.
Sentido
Rotação

Modo de
rotação
Teste TP

Seleccione a direcção de rotação do motor.
Estão disponíveis dois modos: Passo e Contínuo.
• Passo: o motor desloca-se com base no valor que
introduzir (de 1 a 128).
• Contínuo: o motor desloca-se continuamente até premir
"Parar".
Seleccione o teste TP que pretende sintonizar.

Definir limite
Ir para zero
Memória

Define o movimento do motor para Leste ou Oeste, para que
o motor se desloque apenas para a direcção especificada.
• Ligado: pode limitar o movimento para a direcção em
que se encontra seleccionando Oeste/Leste.
• Desligado: pode cancelar o limite que especificar.
Pode deslocar o motor para Zero.
Pode guardar a direcção actual do motor.

• USALS: Defina a sua localização actual (Longitude/Latitude).

❐❐Configurações DTV Cabo
HOME ➾ Definições ➙ SETUP ➙ Configurações DTV Cabo
[Apenas nos modos Cabo, Cabo e Satélite]
Operador de
Serviços
Actualização
automática de
programas

Definir Operador Serviço.
Quando altera o Operador Serviço, os programas guardados
existentes são eliminados e é realizada a Sinton. Automática.
• Ligado: pode actualizar informações de todos os
programas que podem ser actualizados, incluindo o
programa a que está a assistir.
• Desligado: só pode actualizar as informações do programa
a que estiver a assistir.

✎✎ O alcance que o utilizador pode seleccionar a partir do menu Operador Serviço
difere dependendo do número de Operadores de Serviço suportados em cada
país.
✎✎ Se o número de Operador de Serviço suportado em cada país for 1, a função
correspondente torna-se inactiva.
✎✎ Não é possível seleccionar Configurações DTV Cabo quando o operador de
serviço está definido para "Ziggo".

❐❐Definição do Satélite
HOME ➾ Definições ➙ SETUP ➙ Definição do Satélite

[Apenas nos modos Satélite, Antena e Satélite, Cabo e Satélite]
Pode adicionar/eliminar/configurar o satélite que pretender.

❐❐Actualiz Lista Progrs Tivu
HOME ➾ Definições ➙ SETUP ➙ Actualiz Lista Progrs Tivu
[Apenas Itália]

[Apenas nos modos Satélite, Antena e Satélite, Cabo e Satélite]

Actualiza as informações da Lista de programas dependendo das circunstâncias
de transmissão do país e do satélite.
Actualiza a Lista de programas sempre que a TV é desligada. Após as
actualizações, a Lista de programas pode ser alterada. Caso não queira,
seleccione Desligado.

❐❐Actualização da lista de programas
SETTINGS ➾ SETUP ➙ Actualização da lista de programas
[Apenas nos modos Satélite, Antena e Satélite, Cabo e Satélite]

Actualiza as informações da Lista de programas dependendo das circunstâncias
de transmissão do país e do satélite.
Actualiza a Lista de programas sempre que a TV é desligada. Após as
actualizações, a Lista de programas pode ser alterada. Caso não queira,
seleccione Desligado.

✎✎ Para a Áustria, Alemanha, Polónia e Rússia, esta função é suportada se o
Operador Serviço estiver definido para Nenhum.

❐❐Programa regional
HOME ➾ Definições ➙ SETUP ➙ Programa Regional
[Apenas na Áustria]

Defina a transmissão regional e assista à transmissão regional a uma hora
específica.
✎✎ Para definir o Operador Serviço de Satélite, a opção ORS tem de estar
seleccionada.

❐❐Para utilizar a Sinton. manual
HOME ➾ Definições ➙ CONFIG. ➙ Sinton. manual

Configura manualmente os programas e guarda os resultados.

No caso das transmissões digitais, pode verificar-se a força e a qualidade do sinal.

❐❐Para editar programas
HOME ➾ Definições ➙ SETUP ➙ Edição programa
Edita os programas guardados.

Opções definir como programa favorito, bloquear/desbloquear programa, omitir
programa, etc. para o programa seleccionado.

Roda (OK) ➾

(Controlo remoto do ecrã)

(ou prima o botão TEXT.)
[dependendo do país]

O Teletexto é um serviço gratuito fornecido pela estação de TV que oferece
informações com base em texto acerca de programas televisivos, notícias e
meteorologia.
O descodificador de teletexto desta TV aceita os sistemas SIMPLE, TOP e
FASTEXT.
Botão de cor
Botão numérico
ꔵ

Para seleccionar a página anterior ou seguinte.
Introduz o número de página para onde pretende ir.
Para seleccionar a página anterior ou seguinte.

❐❐Funções especiais para teletexto
Roda (OK) ➾

(Controlo remoto do ecrã)

(ou prima o botão T. OPT.)
Seleccione o menu Opção de Texto.
ꔻ Índice
ꔾ Horas
ꕀ Esperar

Selecciona cada página do índice.
Ao assistir a um programa de televisão, seleccione este
menu para visualizar a hora no canto superior direito do
ecrã.
Impede a mudança automática das páginas, que ocorre
quando uma página do teletexto é constituída por 2 ou
mais subpáginas.

ꔽ Revelar
ꔼ Actualização
Idioma

Seleccione este menu para visualizar as informações
ocultas, como soluções para enigmas ou puzzles.
O ecrã mostra imagens de TV enquanto aguarda por uma
nova página de teletexto.
[Apenas no modo Digital]
Define o idioma do Teletexto.

Roda(OK) ➙

(Controlo remoto do ecrã)

(ou prima o botão TEXT.)
[Apenas no Reino Unido/Irlanda]

A TV dá-lhe acesso ao teletexto digital o qual apresenta uma qualidade de
texto, imagens, etc. bastante superior do que o formato de teletexto analógico.
O teletexto digital pode ser acedido através dos serviços de teletexto digital
especiais e serviços específicos que emitem teletexto digital.

❌❌Teletexto no serviço digital

1 Prima o botão numérico ou ꔵ para seleccionar um determinado serviço que
emita teletexto digital.
2 Siga as indicações no teletexto digital e avance para o passo seguinte premindo
os botões Roda(OK), TEXT, Navegação, Vermelho, Verde, Amarelo, Azul ou
NUMÉRICOS, etc.
3 Prima o botão numérico ou ꔵ para utilizar um serviço de teletexto digital
diferente.

❌❌Teletexto no serviço digital

1 Prima o botão numérico ou ꔵ para seleccionar um determinado serviço que
emita teletexto digital.
2 Prima o botão TEXT ou o botão de cor para ligar o teletexto.
3 Siga as indicações no teletexto digital e avance para o passo seguinte
premindo os botões Roda(OK), Navegação, Vermelho, Verde, Amarelo, Azul ou
NUMÉRICOS, etc.
4 Prima o botão TEXT ou o botão de cor para desligar o teletexto digital e
regressar à visualização da TV.

❐❐Para ajustar Início automático do MHP
HOME ➾ Definições➙ OPÇÃO ➙ Início automático do MHP
[Dependendo do modelo] [Apenas em Itália]

Esta é a função Início automático do MHP, uma transmissão de dados italiana.
Utilize no canal com o sinal MHP. A função de transmissão de dados pode não
funcionar correctamente devido à situação da estação emissora.

❐❐O que é o HbbTV?
[Dependendo do modelo] [Dependendo do país]
O HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) substitui os serviços analógicos de
teletexto existentes por um serviço de transmissão de nova geração interactivo
e baseada na Web. Sendo semelhante ao texto digital e EPG, o HbbTV pode ser
utilizado para fornecer vários serviços, além do conteúdo de transmissão padrão.
A funcionalidade e qualidade do serviço HbbTV poderá variar conforme o seu
fornecedor de serviço de transmissão.
Esta função poderá não estar disponível em alguns países.
Em França, o serviço HbbTV está disponível através de transmissão terrestre.
Na Alemanha, está disponível através de transmissão terrestre, por cabo e por
satélite.
Para obter mais informações acerca do HbbTV, visite www.hbbtv.org.

❐❐Para utilizar o serviço HbbTV
HOME ➾ Definições ➙ OPÇÃO ➙ HbbTV
Define HbbTV para Ligado. Desfrute de diversos conteúdos no serviço HbbTV.
✎✎ O serviço poderá ser limitado quando o dispositivo não se encontra ligado à
rede.
✎✎ Se o serviço HbbTV estiver definido para Ligado, a função de gesto de padrão
do comando Magic não funciona.
✎✎ Se o HbbTV estiver definido para Ligado, a função Caneta não funciona.
(Apenas para a PenTouch TV.)

HOME ➾ Definições ➙ OPÇÃO ➙ Dados Manutenção
[Dependendo do país]

Esta função permite que os utilizadores seleccionem entre MHEG (Teletexto
Digital) e Teletexto, caso ambas as opções estejam disponíveis ao mesmo
tempo.
Se apenas uma deles existir, MHEG ou Teletexto, a opção disponível será
activada independentemente da opção que for seleccionada.

HOME ➾ Definições ➙ CONFIG. ➙ Informação CI

• Esta função permite-lhe ver alguns serviços codificados (serviços pagos).
• Se remover o Módulo de CI, não poderá ver os serviços pagos.
• A função CI (Interface Comum) pode não ser aplicável, dependendo das
circunstâncias de transmissão do país.
• Quando o módulo é inserido na ranhura de CI, pode aceder ao menu do
módulo.
• Para adquirir um módulo e cartão inteligente, contacte o seu fabricante.

• Quando o aparelho é ligado depois de inserir o Módulo de CI, muitas
vezes não consegue ouvir o som. De acordo com o módulo CI e cartão
inteligente, poderão aparecer imagens anormais.
• Quando estiver a utilizar um Módulo de Acesso Condicional (CAM),
certifique-se de que este corresponde de forma exacta aos requisitos do
DVB-CI ou do CI plus.
• Um processo fora do vulgar do Módulo de Acesso Condicional(CAM) pode
resultar numa imagem de fraca qualidade.

HOME ➾ Definições ➙ IMAGEM ➙ Proporção
Selecciona a proporção do ecrã.
16:9
Just Scan
Original

Redimensiona as imagens de acordo com a largura do ecrã.
Mostra imagens de vídeo no tamanho original sem que
desapareçam partes das extremidades da imagem.
✎✎ No modo DTV/HDMI/Componente (acima de 720p), está
disponível Varrimento simples.
Quando a sua TV recebe o sinal de ecrã largo, muda
automaticamente para o formato de imagem enviado.

Totalmente
Largo

4:3
14:9
Zoom
Zoom Cinema

Quando a TV recebe o sinal de ecrã largo, permite-lhe ajustar
a imagem horizontal ou verticalmente, numa proporção linear,
para ocupar todo o ecrã.
Os vídeos no formato 4:3 e 14:9 são suportados em ecrã
completo sem quaisquer distorções no vídeo através da
entrada DTV.
✎✎ No modo Analógico/DTV/AV/Scart, está disponível o
modo Totalmente Largo.
Redimensiona as imagens para o tamanho padrão 4:3 anterior.
Pode apreciar o formato de imagem de 14:9 ou um programa de
TV geral no modo 14:9. O ecrã 14:9 é apresentado no mesmo
formato do de 4:3, mas é alargado para cima e para baixo.
Redimensiona a imagem de acordo com a largura do ecrã. As
partes superior e inferior da imagem podem ficar cortadas.
Seleccione Zoom Cinema quando pretender alargar a imagem
na proporção correcta.

✎✎ Ao visualizar um dispositivo externo, os casos que se seguem podem dar
causar retenção de imagem no ecrã:
- vídeo com legendas estáticas (como o nome da rede)
- modo de proporção 4:3 durante um longo período
Utilize essas funções com o devido cuidado.
✎✎ Os tamanhos de imagem disponíveis podem variar consoante o sinal de
entrada.
✎✎ Nos modos de entrada HDMI/RGB-PC, estão disponíveis apenas as proporções
de ecrã 4:3 e 16:9.
✎✎ [Para modelos que suportam 2160p] Se o sinal de entrada for de 2160p ou
se a resolução do seu PC estiver definida para 3840 x 2160, a Proporção é
ajustada para Just Scan.

❐❐Para ajustar a imagem no modo de entrada de PC
HOME ➾ Definições ➙ IMAGEM ➙ Ecrã
Ajusta a imagem no modo RGB-PC.
Resolução
Configuração
automática
Posição /
Tamanho /
Fase
Reiniciar

Define a resolução pretendida.
✎✎ Só é possível seleccionar a resolução com a resolução do
PC definida para 1024 x 768, 1280 x 768, ou 1360 x 768.
Optimiza a imagem.
Se o tamanho ou a localização do ecrã estiverem distorcidos,
o utilizador pode ajustar directamente o tamanho e a
posição.
Reinicia todas as alterações realizadas às definições de
imagem no modo de entrada de PC.

❐❐Para ajustar a resolução do PC
1 Clique com o botão direito do rato no ambiente de trabalho do PC e
seleccione 「Properties」 (Propriedades).
2 Clique em 「Settings」 (Definições) e consulte os formatos suportados para
ajustar a resolução.
3 Seleccione 「Advanced (Avançadas) → Monitor → Monitor Settings
(Definições do Monitor)」 na janela de definição. Consulte os formatos
suportados para seleccionar a frequência vertical óptima.
✎✎ No modo de PC, é a resolução 1920x1080 que proporciona a qualidade de
imagem óptima.
✎✎ As definições de resolução diferem em função do tipo de PC.

❌❌Formatos suportados
Modo de entrada
de PC

HDMI-PC /
RGB-PC

HDMI-PC

Resolução
640x350
720x400
640x480
800x600
1024x768
1152x864
1360x768
1920x1080
1280x1024

Frequência
horizontal (KHz)
31,468
31,469
31,469
37,879
48,363
54,348
47,712
67,5
63,981

Frequência
vertical (Hz)
70,09
70,08
59,94
60,31
60,00
60,053
60,015
60,00
60,020

HOME ➾ Quick Menu ➙ Modo AV

Define o melhor a nível de imagem / áudio optimizados para diferentes modos
AV.
Desligado
Funciona com o valor definido no menu Imagem/som.
Cinema/ ꔧ
Optimiza as definições de imagem e áudio para filmes.
Cinema
Jogo
Optimiza as definições de imagem e áudio para jogos.

✎✎ ꔧ [Dependendo do modelo]
THX (Thomlinson Holman’s Experiment) é uma norma padrão de
certificação de áudio e vídeo criada por George Lucas e Thomlinson. Uma
área de visualização THX certificada garante uma qualidade de imagem no
ecrã que excede a especificação padrão de visualização tanto no hardware
como no software.

❐❐Para ajustar imagens com o Assistente de Imagem
HOME ➾ Definições ➙ IMAGEM ➙ Assistente de Imagem Ⅱ
Utilize o controlo remoto e siga as instruções do Assistente de Imagem para
calibrar e ajustar de modo a obter uma qualidade de imagem óptima sem recurso
a dispendiosos dispositivos de padrões ou a especialistas.
Siga as instruções para obter uma qualidade de imagem óptima.

❐❐Para seleccionar o modo de imagem
HOME ➾ Definições ➙ IMAGEM ➙ Modo de imagem
Selecciona o modo de imagem optimizado para o ambiente de visualização ou
para o programa.
Sensor
inteligente
Intenso
Padrão
Cinema / ꔧ
Cinema Jogo

Detecta a iluminação ambiente e ajusta automaticamente o
nível de luminosidade da TV a fim de reduzir o consumo de
energia. Ajusta automaticamente a luminosidade, a definição,
a cor ou a tonalidade para uma qualidade de imagem óptima.
Intensifica o contraste, a luminosidade e a definição para
apresentar imagens intensas.
Apresenta imagens em níveis padrão de contraste,
luminosidade e definição.
Apresenta a imagem optimizada para filmes ou jogos.
[ꔧ Cinema : Dependendo do modelo]

ꕋ Perito

Menu para ajuste da qualidade da imagem que permite a
peritos e apreciadores desfrutarem da melhor experiência
de visualização de TV. Este menu dispõe de certificação
ISF e destina-se a peritos em sintonização de imagem. (O
logótipo ISF pode ser utilizado apenas em unidades de TV com
certificação ISF).
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration
Control (Controlo de calibração certificado pela Imaging
Science Foundation)

✎✎ Dependendo do sinal de entrada, o conjunto de modos de imagem disponíveis
pode variar.
✎✎ ꕋ Perito : Modo que permite aos profissionais de sintonização de imagem
controlar e efectuar o ajuste fino utilizando uma imagem específica. Em
imagens normais, o efeito poderá não ser tão notório

❐❐Para realizar o ajuste fino do modo de imagem
HOME ➾ Definições ➙ IMAGEM ➙ Modo de imagem ➙ Luz de Fundo /
Contraste / Luminosidade / Definição / Cor / Tonalidade / Temp. cor
Comece por seleccionar um modo de imagem à sua escolha.
Luz de Fundo
Contraste
Luminosidade
Definição
Cor

Ajusta a luminosidade do ecrã variando a luminosidade do
painel LCD.
Ajusta a diferença entre as regiões claras e escuras do ecrã.
Ajusta a luminosidade global do ecrã.
Ajusta a definição dos limites entre claro e escuro.
Ajusta as cores do ecrã, tornando-as mais escuras ou mais
claras.

Tonalidade
Temp. cor

Ajusta o equilíbrio de vermelhos/verdes.
Ajusta a tonalidade global das cores para quente ou frio.

✎✎ Dependendo do sinal de entrada ou de outras definições de imagem, o
conjunto de itens pormenorizados para ajuste poderá variar.

❐❐Para ajustar os controlos avançados
HOME ➾ Definições ➙ IMAGEM ➙ Modo de imagem ➙ Controlos
avançados/Controlos para peritos
Calibra o ecrã para cada modo de imagem ou ajusta as definições de imagem para
um ecrã especial.
Comece por seleccionar um Modo de imagem à sua escolha.
Contraste
Dinâmico
Contraste de cor
Clear White

Ajusta o contraste para o nível óptimo em função da
luminosidade da imagem.
Ajusta as cores de modo a que pareçam mais naturais.
Realça os brancos no ecrã para tornar a imagem mais
luminosa e definida.

Cor Preferida

Super Resolução
GAMA
Gama de Cores
Edge Enhancer
xvYCC

Cor do tema: O espectro de cores do tema pode ser definido
de forma independente para implementação da cor do tema
definida pelo utilizador.
Cor de relva: O espectro de cores naturais (prados,
montanhas, etc.) pode ser definido de forma independente.
Cor do céu: A cor do céu é definida de forma independente.
Fornece uma imagem de excelente nitidez ao aperfeiçoar os
detalhes em áreas desfocadas ou pouco nítidas da imagem.
Define a curva de gradação de acordo com a saída do sinal
de imagem em relação ao sinal de entrada.
Selecciona o intervalo de cores que podem ser expressas.
Apresenta os cantos do vídeo mais claros e distintos, mas
naturais.
[Dependendo do modelo] Expressa cores mais ricas.

Filtro de cor

Filtra um espectro de cores específico em RGB para realizar
com precisão o ajuste fino da saturação de cor e matiz.

Padrão para
Peritos

Padrões utilizados para ajuste por peritos.

Balanço de
brancos

Sistema de
Gestão de Cores

Ajusta a tonalidade global do ecrã conforme o pretendido.
No modo Perito, o ajuste fino pormenorizado pode ser
definido através de Método/Padrão, etc.
Função utilizada por peritos quando ajustam as cores com
recurso a um padrão de teste de seis cores (Vermelho/
Verde/Azul/Ciano/Magenta/Amarelo) sem afectar outras
áreas de cor. Em imagens normais, os ajustes podem não
dar origem a alterações de cor perceptíveis.

✎✎ Dependendo do sinal de entrada ou de outras definições de imagem, o
intervalo de itens pormenorizados para ajuste poderá divergir.

❐❐Para ajustar opções de imagem adicionais
HOME ➾ Definições ➙ IMAGEM ➙ Modo de imagem ➙ Opção de
imagem
Ajusta definições pormenorizadas para imagens.
Redução de ruído

Reduz o ruído de ecrã do vídeo.

Redução de Ruído
MPEG

Reduz o ruído provocado pela compressão de vídeo digital.

Nível de preto

Ajusta a luminosidade ou a escuridão do ecrã em função
do nível de preto da entrada de imagem utilizando o grau
de escuridão (nível de preto) do ecrã.

Cinema Real

Optimiza o ecrã para a visualização de filmes.

Cuidado Ocular/
Motion Eye Care

Ajusta a luminosidade do ecrã para prevenir o reflexo.
[Motion Eye Care : Dependendo do modelo]

❐❐Para reiniciar o Modo de imagem
HOME ➾ Definições ➙ IMAGEM ➙ Modo de imagem ➙ Repor imagem
Repõe os valores personalizados pelo utilizador.
Todos os modos de imagem são reiniciados. Seleccione o modo de imagem que
deseja reiniciar.

HOME ➾ Definições ➙ IMAGEM ➙ Modo de Imagem ➙ Opção de
Imagem ➙ Redução Local LED

Ilumina as áreas luminosas e escurece as zonas escuras da imagem para um
contraste máximo e uma desfocagem mínima, reduzindo, simultaneamente, o
consumo de energia.
Desligado
Baixo

Médio
Elevado

Desliga a Redução Local LED.
Expressa tons pretos naturais. Utiliza esta definição para ver
filmes.
Realça mais os tons pretos do que a opção Baixo. Utiliza esta
definição para a visualização de TV habitual.
Realça os tons pretos e proporciona uma imagem mais nítida do
que Médio.
Perfeito para visualizar zonas muito brilhantes.

✎✎ Definir a Redução Local LED para Médio / Elevado reduz o consumo de
energia.

❐❐Para utilizar o modo de som
HOME ➾ Definições ➙ ÁUDIO ➙ Modo de som

Optimiza o áudio da TV em função do modo de som seleccionado.
Padrão
Música / Cinema /
Desporto / Jogo
Intenso
Definição do
utilizador

Adequado para todos os tipos de vídeos

Optimiza o áudio para um género específico.
Proporciona vozes límpidas com graves intensos e
agudos nítidos.
Ajusta o volume para o nível por si escolhido através
do Eq. do utilizador.

❐❐Para realizar o ajuste fino do volume
HOME ➾ Definições ➙ ÁUDIO ➙ Eq. do utilizador

Define o modo de som em Definição do utilizador primeiro.
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz
/ 3 kHz / 10 kHz
Reiniciar

Define o equalizador ajustando manualmente as
bandas.
Reinicia o valor do equalizador alterado pelo
utilizador.

❐❐Para ajustar o Modo de volume
HOME ➾ Definições ➙ SOM ➙ Modo de Volume
Define os vários modos de controlo do volume.
Volume
automático
Controlo do
volume

Ajusta o Volume automático para Ligado. O volume varia entre
programas. O volume é ajustado automaticamente para tornar
a exibição de programas de TV mais confortável durante a
troca entre vários programas.
A utilização de uma única curva de volume pode resultar num
som inaudível ou alto, consoante o ambiente. Ajusta os níveis
do volume consoante a hora do dia (dia/noite).

❐❐Para utilizar a função Sound Optimizer
HOME ➾ Definições ➙ SOM ➙ Sound Optimizer
Permite um som optimizado para uma instalação de TV personalizada.
Normal
Tipo de Montagem na
Parede
Tipo de suporte

Modo de som geral.
Optimiza o som para uma TV montada na parede.
Optimiza o som para uma TV montada num suporte.

❐❐Como utilizar a função de som Virtual Surround
HOME ➾ Definições ➙ SOM ➙ Som Surround Virtual
A tecnologia de processamento de áudio desenvolvida pela LG proporciona um
som surround semelhante ao de 5.1 canais a partir de duas colunas.
✎✎ Se Voz Clara II estiver definido para Ligado, a opção Som Surround Virtual não
é escolhida.

❐❐Para utilizar a função Voz Clara ll
HOME ➾ Definições ➙ SOM ➙ Voz Clara II
Aumenta a clareza da voz.

❐❐Para sincronizar áudio e vídeo
HOME ➾ Definições ➙ SOM ➙ Sincronização AV.
Sincroniza directamente vídeo e áudio quando não têm correspondência.
Se definir Sincronização AV. para Ligado, pode ajustar a saída do som (colunas a
TV ou SPDIF) para a imagem do ecrã.
TV Colunas

SPDIF

Ajusta a sincronização do som das colunas internas da TV.
O botão "-" torna o som de saída mais rápido e o botão "+"
mais lento do que o valor predefinido.
(Sony Philips Digital InterFace) Ajusta a sincronização do
som das colunas ligadas aos conectores de áudio digital.
O botão "-" torna o som de saída mais rápido e o botão "+"
mais lento do que o valor predefinido.

Bypass

emite sinais de transmissão ou o áudio de um dispositivo
externo sem desfasamento do áudio. O áudio pode ser
emitido antes do vídeo, pois é necessário tempo para
processar a entrada de vídeo na TV.

❐❐Para utilizar o modo ARC
HOME ➾ Definições ➙ SOM ➙ Definição do Som ➙ Modo ARC
Os dispositivos de áudio externos podem ser ligados através do cabo HDMIⓇ
de alta velocidade sem um cabo de áudio óptico extra para saída de SPDIF. Faz
interface com SIMPLINK.
No caso de um dispositivo externo que suporte ARC (canal de retorno áudio),
ligue-o a uma porta HDMI(ARC).

Mesmo quando o dispositivo de áudio externo suportado por
Desligado ARC está ligado, a saída de áudio não é automaticamente
processada através das colunas do dispositivo de áudio externo.
Se o dispositivo de áudio externo suportado por ARC estiver
ligado, a saída de áudio é processada automaticamente através
Ligado
das colunas do dispositivo de áudio externo.
Para SIMPLINK, consulte 「Geral → Para controlar dispositivos
externos」.
✎✎ Quando efectuar a ligação a dispositivos externos, ligue ao terminal só
para ARC.
✎✎ Utilize o cabo HDMIⓇ de alta velocidade quando efectuar a ligação a
dispositivos externos.
✎✎ A utilização de um dispositivo de terceiros com função ARC pode causar
problemas.

❐❐Para ajustar o balanço de áudio
HOME ➾ Definições ➙ SOM ➙ Definição do Som➙ Balanço
Ajusta o balanço de áudio esquerdo/direito.

❐❐Para utilizar as colunas da TV
HOME ➾ Definições ➙ SOM ➙ Definição do Som ➙ TV Colunas
Quando ouvir através das colunas dos dispositivos de áudio externos ligados à
TV, tal como equipamento de Home Cinema, a coluna da TV pode ser desligada.
Se houver um dispositivo de Home Cinema ligado a SIMPLINK, ajustar TV Colunas
para Desligado liga automaticamente o equipamento de Home Cinema.
As colunas da TV não reproduzem som.
Reproduz o som da TV através das colunas do dispositivo de áudio
Desligado
externo ligado à TV.
✎✎ Ajusta o volume através do botão do dispositivo externo.
Ligado
Reproduz o som da TV através da coluna interna da TV.

❐❐Para utilizar a saída de som digital
HOME ➾ Definições ➙ SOM ➙ Definição do Som ➙ Saída de Som Digital
Define a Saída de Som Digital.
Indicações
no ecrã
Auto
PCM

Entrada de som

Saída de Som Digital

MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Tudo

PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM

❐❐Definição do Som de DTV
HOME ➾ Definições ➙ SOM ➙ Definição do Som de DTV
[Dependendo do modelo]
Quando existem diferentes tipos de áudio numa entrada de sinal, esta função
permite-lhe seleccionar o tipo de áudio que pretende.
Se definir para AUTO, a ordem de pesquisa é HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby
Digital → MPEG e a saída é efectuada no primeiro formato de áudio encontrado.
✎✎ Apenas em Itália, a ordem é HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby
Digital.
✎✎ Apenas na Nova Zelândia, a ordem é Dolby Digital+ → Dolby Digital → HEAAC → MPEG.
✎✎ Se o formato de áudio seleccionado não for suportado, poderá ser utilizado
outro formato de áudio para a saída.

❐❐Para seleccionar uma entrada externa
HOME ➾ Lista de Entradas
Selecciona a entrada externa.
Lista de Entradas

Selecciona a coluna.
TV Colunas

Selecciona a entrada.
TV

USB

AV

Componentes

HDMI1

HDMI2

Alterar nome do dispositivo

Config. SimpLink

Define o SIMPLINK.

Edita o nome de um dispositivo externo ligado ao
terminal externo.

❐❐Para utilizar o SIMPLINK
SIMPLINK é uma funcionalidade que permite controlar e gerir vários
dispositivos multimédia de forma prática utilizando apenas o controlo remoto
da TV através do menu SIMPLINK.
1 Ligue o terminal HDMI IN da TV com o terminal de saída HDMI do
dispositivo com SIMPLINK utilizando um cabo HDMI. Para unidades Home
Cinema com a função SIMPLINK, ligue os terminais HDMI como acima
descrito e utilize um cabo óptico para ligar a Saída digital áudio óptica da
TV à Entrada digital áudio óptica do dispositivo SIMPLINK.
2 Seleccione HOME ➾ SIMPLINK. É apresentada a janela do menu SIMPLINK.
3 Seleccione Definir SIMPLINK na janela do menu SIMPLINK. Aparece a janela de
configuração de SIMPLINK.
4 Defina SIMPLINK para On (Activado) na janela de configuração SIMPLINK.
5 Feche a janela de configuração de SIMPLINK.
6 Seleccione o dispositivo de controlo em HOME ➾ SIMPLINK.

✎✎ Esta função só opera em dispositivos com o logótipo SIMPLINK (
).
Verifique se o dispositivo externo tem o logótipo SIMPLINK.
✎✎ Para utilizar a função SIMPLINK, é necessário utilizar um cabo HDMIⓇ de
alta velocidade (com a função CEC (Consumer Electronics Control)). Os
cabos HDMIⓇ de alta velocidade têm o pino n.º 13 ligado para a troca de
informações entre dispositivos.
✎✎ Ligue ou seleccione o suporte de um dispositivo com funções de Home
Cinema para que a coluna mude para as Colunas HC.
✎✎ Ligue com um cabo óptico (vendido separadamente) para utilizar as
Colunas HC.
✎✎ A mudança para a entrada externa faz com que os dispositivos que
funcionam com SIMPLINK parem.
✎✎ A utilização de um dispositivo de terceiros com funções HDMI-CEC pode
causar problemas.

❌❌Explicação das funções SIMPLINK  
Reprodução
Directa
Seleccionar
dispositivo
multimédia

Reproduz imediatamente o dispositivo multimédia na TV.

Selecciona o dispositivo pretendido através do menu
SIMPLINK para o controlar imediatamente a partir do ecrã
da TV.
Gere o dispositivo multimédia com o controlo remoto da
Reprodução Disc
TV.
Se Alim. Auto estiver definida para Ligada nas definições
Desligar todos
do SIMPLINK, desligar a TV vai desligar a corrente de
os dispositivos
todos os dispositivos SIMPLINK ligados.

Activar Potência
de Sinc.
Colunas

Se a função Ligar Automaticamente estiver definida para
LIGADA nas definições do SIMPLINK, quando liga um
dispositivo SIMPLINK, a TV também liga.
Seleccione colunas na unidade de Home Cinema ou na
TV.

HOME ➾ Definições ➙ IMAGEM ➙ Poupança de Energia

Reduz o consumo energético, ajustando a luminosidade do ecrã.

Auto
Desligado
Mínimo / Médio
/ Máximo
Desligar imagem

O sensor da TV detecta a iluminação ambiente e ajusta
automaticamente a luminosidade do ecrã.
• Luminância Mínima: Seleccione a luminosidade
mínima para o ecrã com iluminação ambiente baixa.
• Intensidade de Captura: Seleccione a amplitude de
luminosidade da TV no ambiente de visualização.
Desliga o modo de Poupança de Energia.
Aplica o modo de Poupança de Energia predefinido.
O ecrã é desligado e apenas é reproduzido o som.
Prima qualquer botão no controlo remoto para voltar a
ligar o ecrã.

❐❐Para utilizar o Temporizador
HOME ➾ Definições ➙ HORAS ➙ Temporizador
Desliga a TV após o número de minutos definido.

Para cancelar o Temporizador, seleccione Desligado.

❐❐Para ajustar a hora actual
HOME ➾ Definições ➙ HORAS ➙ Relógio
Verifica ou altera a hora enquanto vê TV.
Auto
Manual

Sincroniza o relógio da TV com as informações horárias
digitais enviadas pela estação de TV.
Define a hora e a data manualmente se a configuração
automática não corresponder à hora actual.

❐❐Para definir a TV para se ligar e desligar automaticamente
HOME ➾ Definições ➙ HORAS ➙ Hora ligar / Hora desligar
Define a Hora ligar/desligar.

Seleccione Desligado em Repetir para cancelar a Hora ligar / Hora desligar.
✎✎ Para utilizar a Hora ligar / Hora desligar, defina correctamente a hora
actual.

✎✎ Mesmo com a função Hora ligar activada, a TV desliga-se
automaticamente após 120 minutos, se não for premido nenhum botão
durante esse período.

❐❐Para ajustar a Suspensão Autom.
HOME ➾ Definições ➙ HORAS ➙ Suspensão Autom.
[Dependendo do modelo]

Se não premir nenhum botão da TV ou do controlo remoto durante um
determinado período, a TV entra automaticamente em modo de suspensão.

✎✎ Esta função não funciona no modo Demo de Loja ou durante a actualização
de software.

❐❐Para definir a palavra-passe
HOME ➾ Definições ➙ BLOQUEAR ➙ Def. Palavra-passe

Define ou altera a palavra-passe da TV.

✎✎ A palavra-passe inicial está definida como 「0000」.
Quando seleccionar França como país, a palavra-passe não é 「0000」 mas
sim 「1234」.
Quando seleccionar França como país, a palavra-passe não pode ser
definida para 「0000」.

❐❐Para sistema de bloqueio
HOME ➾ Definições ➙ BLOQUEAR ➙ Sist. de bloqueio

Permite apenas programas específicos bloqueando canais ou a entrada
externa.
Seleccione o Sist. de bloqueio para Ligado.

Bloquear
programa

Bloqueia os programas que contenham conteúdos
inadequados para crianças. Os programas podem ser
seleccionados, mas o ecrã fica em branco e o áudio não tem
som.
Para assistir a um canal bloqueado, introduza a palavrapasse.

Orientação
parental

Bloco
Entrada

Esta função funciona de acordo com as informações
da estação emissora. Deste modo, se o sinal possuir
informações incorrectas, esta função não funcionará.
Evita que as crianças vejam determinados programas
de televisão para adultos, de acordo com o limite de
classificação definido.
Introduza uma palavra-passe para ver um programa
bloqueado.
A classificação difere de país para país.
Bloqueia as fontes de entrada.

HOME ➾ Definições ➙ OPÇÃO ➙ Idioma

Selecciona o Idioma do Menu (Language) e o Idioma de áudio apresentados no
ecrã.
Idioma do Menu
(Language)
Idioma de áudio

Idioma das
legendas

Selecciona um idioma para o texto do ecrã.
[Apenas no modo Digital]
Quando estiver a ver uma transmissão digital com vários
idiomas de áudio, pode seleccionar o idioma pretendido.
[Apenas no modo Digital]
Utilize a função Legendas quando forem transmitidos dois ou
mais idiomas das legendas.
✎✎ Se os dados das legendas num idioma seleccionado não
forem transmitidos, será reproduzida a legenda do idioma
predefinido.

Idioma do texto

Idioma de
Pesquisa por Voz

[Apenas no modo Digital]
Utilize a função de Idioma do texto quando dois ou mais
idiomas de texto estão a ser transmitidos.
✎✎ Se os dados do teletexto num idioma seleccionado não
forem transmitidos, será reproduzido o idioma do texto
predefinido.
✎✎ Se seleccionar um país errado, o teletexto pode não
aparecer correctamente no ecrã e podem ocorrer alguns
problemas durante a operação de teletexto.
Seleccione o idioma para efectuar a pesquisa por voz.
✎✎ Só o modelo com função de pesquisa por voz suporta esta
definição.

HOME ➾ Definições ➙ OPÇÃO ➙ País
Define o país utilizado pela TV.
As definições da TV são alteradas de acordo com o ambiente de ambiente de
transmissão do país seleccionado.
✎✎ Se a definição de país for alterada, poderá ser apresentado o ecrã de
informações de Sinton. Automática.
✎✎ Em países onde a regulação da transmissão Digital não esteja fixada, algumas
funções DTV podem não funcionar, dependendo das circunstâncias de
transmissão digital.
✎✎ Se o ajuste do país for definido para "--", está disponível a transmissão digital
standard terrestre de programas europeus, mas algumas funções DTV podem
não funcionar correctamente.

HOME ➾ Definições ➙ OPÇÃO ➙ Assistência Desactivada

Estão disponíveis comentários de áudio ou legendas para pessoas com
dificuldades auditivas ou deficiências visuais.

Esta função destina-se apenas a deficientes auditivos.
Se estiver definido para Ligado, as legendas são
apresentadas por predefinição.
Esta função é para os invisuais e disponibiliza a descrição
áudio da situação actual no programa de TV, além do
áudio básico.
Descrição Áudio
Quando Descrição Áudio é seleccionada como Ligado, são
disponibilizados áudio básico e Descrição Áudio apenas
para os programas com Descrição Áudio incluída.
Dificuldades
Auditivas

❐❐Para registar o controlo remoto mágico
Para utilizar o comando Magic, registe-o em primeiro lugar com a sua TV.
Registe o controlo remoto mágico antes de o utilizar da seguinte forma:
1 Ligue a TV, aguarde cerca de 10 segundos e depois prima o botão
Roda(OK) enquanto aponta o controlo remoto para a TV.
2 O controlo remoto é automaticamente registado e surge a mensagem de
conclusão do registo no ecrã da TV.
✎✎ Se não conseguiu registar o comando Magic, desligue a TV e tente
novamente.

❐❐Para registar novamente o comando Magic
1 Prima simultaneamente os botões HOME e BACK durante cerca de 5
segundos.
2 Aponte o controlo remoto para a TV e prima o botão Roda(OK) durante
cerca de 5 segundos.
✎✎ Prima o botão BACK enquanto aponta o controlo remoto para a TV durante
cinco segundos, de modo a reiniciar e registar de novo o comando.

❐❐Para ajustar o indicador do controlo remoto mágico
HOME ➾ Definições ➙ OPÇÃO ➙ Indicador
Define a velocidade e forma do indicador apresentado no ecrã da TV.
Velocidade
Forma
Tamanho
Alinhamento

Define a velocidade de movimento do indicador.
Selecciona a forma do indicador de entre várias opções.
Selecciona o tamanho do indicador.
Defina como Ligado. Caso o indicador e a direcção real
indicada pelo controlo remoto não estejam alinhados, mova
o controlo remoto mágico para a esquerda e para a direita
para alinhar novamente. O indicador é alinhado novamente
pelo centro, de forma automática, facilitando o controlo.

✎✎ O indicador desaparece se não tiver sido utilizado durante um determinado
período. Quando o indicador desaparece do ecrã, abane o comando Magic
de um lado para o outro. Em seguida, o indicador aparece de novo.
✎✎ Se premir o botão de navegação ao deslocar o indicador no ecrã, o
indicador desaparece e o controlo remoto mágico funciona como um
controlo remoto comum.
✎✎ Utilize uma distância real de 10 m (33 ft). A utilização do Controlo Remoto
a uma distância superior ou com objectos a obstruir a linha de visão
poderá provocar falhas.

✎✎ Os dispositivos electrónicos que se encontram nas proximidades poderão
provocar interferências na comunicação. Certos dispositivos, como fornos
microondas e LAN sem fios, utilizam o mesmo intervalo de frequência (2.4
GHz) que o controlo remoto mágico e poderão provocar interferências.
✎✎ O controlo remoto mágico poderá partir-se se cair ou se for danificado de
qualquer forma.
✎✎ Tenha cuidado para evitar o impacto deste com objectos rígidos, como o
mobiliário ou o chão.

❐❐Para utilizar a função de gesto padrão
Prima o botão Roda(OK) com o ecrã de vídeo normal ligado e desenhe um
padrão na direcção do ecrã.
Canal anterior: regressa ao canal anterior.
Lista de recentes: mostra os canais vistos recentemente.
✎✎ Poderá não funcionar quando determinadas janelas estiverem abertas.

❐❐Para ajustar o Indicador de Potência
HOME ➾ Definições ➙ OPÇÃO ➙ Luz de Standby
[Dependendo do modelo]
Liga ou desliga a luz de standby no painel frontal da TV.

❐❐Para alterar o modo TV
HOME ➾ Definições ➙ OPÇÃO ➙ Definição do Modo
Selecciona Uso Doméstico ou Demo de Loja .
Para utilização doméstica, seleccione Uso Doméstico.
Demo de Loja é um modo utilizado para apresentação em lojas.

❐❐Para voltar às definições iniciais
HOME ➾ Definições ➙ OPÇÃO ➙ Definição inicial
Apaga todas as definições opcionais e volta ao modo predefinido inicial.
Quando a inicialização for concluída, a TV desliga-se e volta a ligar-se
sozinha.
✎✎ Se Sist. de bloqueio estiver activo, aparecerá uma solicitação de palavrapasse.
✎✎ Não desligue a corrente durante a inicialização.

❐❐Para utilizar o ecrã do Menu Inicial
Prima o botão HOME no comando.
Com todas as funcionalidades de Smart TV num só ecrã, qualquer pessoa pode
aceder a uma panóplia de conteúdo e aplicações de forma conveniente através
do menu rápido e fácil de utilizar organizado por temas como, por exemplo, TV em
Directo, Cartão, As Minhas Aplicações, etc.
Iniciar sessão

Premium
Meteorologia

Mais...

Notícias

11-1 MBC HD

Editar Cartão

SMART SHARE

Cinema

Mais...

Desporto

Mapa

Toy story

Monster

Ghost

Abata

UP

Obrigado

My Boy

Vídeo Viral

4 de julho, 20h30

Fotografia

Tron

Jogo

As Minhas Aplicações

Lista de Entrada

Definições

Pesquisar

Internet

LG Smart...

de
Programa... Hiperligações
Smart Share
Multimédia

Menu Rápido

Manual

O MEU CARTÃO
Selecione um cartão que
pretende utilizar.
As Minhas Aplicações

❐❐Para utilizar e editar O MEU CARTÃO
HOME ➾ O MEU CARTÃO
Para que possa verificar e ter acesso facilmente a uma grande variedade de
conteúdos e funções, as funções principais estão agrupadas por categorias e
apresentadas em cartões.
Ao seleccionar o nome do cartão, pode ir para a página da categoria em
questão.
Seleccione Editar na parte superior do ecrã inicial, para modificar a posição dos
cartões ou para criar o seu próprio cartão. (Não é possível alterar os cartões Live
e Premium.)

❐❐Para utilizar As Minhas Aplicações
HOME ➾ As Minhas Aplicações
Seleccione As Minhas Aplicações no canto inferior do ecrã inicial ou carregue no
botão MY APPS no controlo remoto.
Seleccione As Minhas Aplicações para verificar aplicações pré-instaladas e
aplicações transferidas.
As Minhas Aplicações

Lista de Entrada Definições

Pesquisar

Internet

LG Smart...

Selecione a aplicação a executar.

Programa...

Hiperligações de
Multimédia

Smart Share Menu Rápido

Manual

❐❐Para editar itens na página As minhas Aplicações:
HOME ➾ As Minhas Aplicações ➙ Editar
Na página As Minhas Aplicações, seleccione Editar na parte superior do ecrã,
para mover ou eliminar aplicações. Tenha em atenção que as aplicações do
sistema podem ser movidas, mas não eliminadas.
✎✎ Altere a sequência / elimine itens arrastando os ícones da aplicação se o seu
dispositivo tiver um comando Magic.
AS MINHAS APLICAÇÕES

Reciclagem

❐❐Para gerir as definições do LG Smart TV
HOME ➾ Definições ➙ OPÇÃO ➙ Definições de Smart TV
Definir diversas definições relacionadas com conteúdos Premium e gerir os IDs.
País de Smart TV

Alterar a definição do país no Smart TV.
Recebe o serviço Premium e o LG Smart World para o
país que seleccionar.

Versão Premium

Apresenta a versão do serviço premium.

Lista de ID
Reiniciar
Aviso Legal

Verifica e elimina IDs registados no televisor.
Eliminar todos os dados de ID registados no televisor.
Mostra o Aviso Legal para o Smart TV.

Para utilizar as funcionalidades Smart, é necessária uma ligação à rede com ou
sem fios.
Quando estiver ligado à rede, pode utilizar conteúdo Premium, o LG Smart World,
DLNA e mais.

❐❐Ligação de rede com um só clique
Liga de forma simples a uma rede com ou sem fios.
HOME ➾ Definições ➙ REDE ➙ Ligação de Rede para ligar automaticamente a
uma rede disponível. Siga as instruções no televisor.

❐❐Para ligar a uma rede através da opção Def Avançadas
HOME ➾ Definições ➙ REDE ➙ Ligação de Rede
Para utilizar em casos especiais como, por exemplo, num escritório (se for
utilizado um IP estático).
1 Selecione uma ligação de rede Com Fios ou Sem Fios.
2 Quando efectuar ligação através de Wi-Fi, utilize um dos seguintes métodos
de ligação de rede.
Lista de Pontos
de Acesso

Ligar à rede selecionada a partir da Lista de Pontos de
Acesso.

Introduzir o SSID Ligar ao ponto de acesso sem fios introduzido.
WPS-PBC

Ligar de forma simples quando for premido o botão de um
ponto de acesso sem fios que suporte PBC.

WPS-PIN

Ligar de forma simples quando o PIN do ponto de acesso sem
fios a que pretende ligar é introduzido no site do ponto de
acesso.

Ad-hoc

Ligar a uma rede via uma PC ou telemóvel com comunicação
sem fios ativada.

❐❐Para utilizar a função Wi-Fi Screen
HOME ➾ Definições ➙ REDE ➙ Wi-Fi Screen Share
Permite utilizar as funções de ligação sem fios tais como Wi-Fi direct e WiDi.
Partilha o ecrã dos dispositivos ligados através da função Wi-Fi Screen Share no
Smart Share.
1 Definir o Wi-Fi Screen Share como Ligado. (Se não utilizar esta função, altere
para Desligado.)
2 Permitir as definições do Wi-Fi Direct no dispositivo com o qual pretende
estabelecer ligação.
3 Será apresentada uma lista de dispositivos que podem ser ligados à TV.
4 Seleccione um dispositivo para ligar.
5 Seleccione Sim quando for apresentada a mensagem de pedido de ligação.
6 Se o dispositivo com o qual pretende estabelecer ligação aceitar o pedido, o
Wi-Fi Screen Share passa a estar ligado.

✎✎ Recomenda-se que a ligação de um computador através de Intel WiDi, seja
efectuada a uma curta distância.
✎✎ Embora seja possível ligar o Intel WiDi sem um router sem fios, recomenda-se
que ligue em primeiro lugar o router sem fios para um melhor desempenho.
✎✎ Enquanto o Menu inicial estiver activado, a TV não consegue detectar
dispositivos com Intel WiDi. Certifique-se de que fecha o Menu inicial antes
de tentar detectar dispositivos com Intel WiDi.

❐❐Definir uma rede - aviso
✎✎ Utilize um cabo de rede LAN normal (Cat5 ou superior com ficha RJ45, porta
LAN 10 Base-T ou 100 Base TX).
✎✎ Repor o modem pode causar problemas com a ligação de rede. Para resolver
o problema, desligue o botão de alimentação, desligue e ligue novamente à
rede e, em seguida, volte a ligar o botão de alimentação.
✎✎ A LG Electronics não assume quaisquer responsabilidades pelos problemas
de ligação de rede ou quaisquer falhas, avarias ou erros causados por uma
ligação de rede.
✎✎ A ligação de rede poderá não funcionar corretamente consoante o fornecedor
do serviço Internet.

✎✎ É necessário um modem DSL para um serviço DSL; é necessário um modem
de cabo para o serviço por cabo. Poderá estar disponível apenas um número
limitado de ligações de rede e a definição de rede da TV pode não estar
disponível no seu contrato com o Fornecedor de Serviços de Internet (ISP).
(Se apenas for permitido apenas um dispositivo por linha, e se o PC já estiver
ligado, não podem ser utilizados outros dispositivos.)
✎✎ As redes sem fios podem estar sujeitas a interferências de outros dispositivos
que funcionem com uma frequência de 2,4 GHz (telefones sem fios,
dispositivos Bluetooth ou microondas). Poderá também haver interferências
de dispositivos com uma frequência de 5 GHz, tal como os outros dispositivos
Wi-Fi.
✎✎ O ambiente de comunicação sem fios em redor pode tornar o serviço de rede
sem fios to mais lento.
✎✎ Se não desligar toda a rede doméstica local, poderá ocorrer tráfego de rede
nalguns dispositivos.

✎✎ Para uma ligação através de um ponto de acesso, ocorrer um dispositivo de
ponto de acesso que suporte a ligação sem fios e a funcionalidade de ligação
sem fios deve estar ativada no dispositivo. Contacte o seu fornecedor de
serviços relativamente à disponibilidade da ligação sem fios no seu ponto de
acesso.
✎✎ Confira as Definições de SSID e de segurança do ponto de acesso para a
ligação através de um ponto de acesso. Consulte a respetiva documentação
para as Definições de SSID e de segurança do ponto de acesso.
✎✎ As definições inválidas nos dispositivos de rede (line sharer com ou sem fios,
concentrador USB) poderão fazer com que o televisor se torne mais lento ou
não funcione corretamente. Instale os dispositivos corretamente de acordo
com o respetivo manual e configure a rede.
✎✎ Uma ligação ad-hoc poderá não funcionar consoante o dispositivo ligado (por
ex., computador portátil).
✎✎ O método de ligação poderá variar consoante o fabricante do ponto de
acesso.

❐❐Para utilizar o Smart Share
HOME ➾ Smart Share
Fornece ficheiros de fotografia / música / vídeo no televisor através da ligação a
um dispositivo USB ou uma rede doméstica (DLNA, Hiperligações de Multimédia).
SMART SHARE
Tipo de Conte

údos
Mais...

Vistos Recentemente

Mais...

Adicionados Recentemente

sociado
Mais...

Dispositivo As

Mais...

TUDO

VÍDEO

MÚSICA

FOTO

TV GRAVADA

Definições

Guia de Ligação

Selecciona a gravação
guardada na unidade de disco
rígido USB HDD a ver/apagar.

❐❐Para controlar a reprodução de filmes
Controla a reprodução e define opções enquanto vê filmes.
Selecionar o ponto pretendido e
reproduzir

Option

Reproduzir

Parar a reprodução e voltar à lista.

List

Definir opções.
Mudar para o modo 3D.

❐❐Para controlar a vista de fotografia
Controlar a reprodução e definir opções enquanto vê imagens em modo de ecrã
inteiro.
✎✎ Nas imagens em 3D, o Efeito de Apresentação de Diapositivos não
funciona, mesmo quando a função Apresentação de Diapositivos está
activa.

Apresentação de diapositivos

BGM

Apresenta fotografias
como apresentação de
diapositivos.
Reproduz música de fundo.
Roda ou amplia a imagem.

OPÇÃO

Lista

Parar a reprodução e voltar à
lista.
Definir opções.
Muda para o modo 3D.

❐❐Para controlar a leitura de música
Controlar a reprodução e definir opções enquanto ouve música.

Selecionar o ponto pretendido e
reproduzir
OPÇÃO

Reproduzir

Lista

Define opções

Parar a reprodução e voltar à
lista

❐❐Para definir funções relacionadas com o Smart Share
HOME ➾ Smart Share ➙ Definições
Altera definições relacionadas com a reprodução de conteúdos Smart Share.

❌❌Definição Avançada
Nome do
Televisor
Estado da rede
Wi-Fi Screen
Share
Partilhar o Meu
Televisor

Alterar o nome que aparece quando procura o televisor a
partir de outros dispositivos.
Verifica a ligação de rede.
Permite utilizar as funções de ligação sem fios tais como WiFi direct e WiDi.
Permite / impede a ligação ao televisor a partir de outros
dispositivos.
Liga/desliga a ligação DMR (Digital Media Renderer).

Reprodução
Automática ao
Receber

Aceita / rejeita conteúdos transferidos de outros dispositivos.

DivX VOD

Regista ou desregista o DivX.
Verifica o Código de Registo DivX for para a leitura de vídeos
com proteção DivX. Registo em http://vod.divx.com.
Utilizar o Código de Registo para alugar ou comprar filmes em
www.divx.com/vod.
✎✎ Os ficheiros DivX alugados/comprados não podem ser
reproduzidos se for utilizado o Código de Registo DivX de
um outro dispositivo. Utilize apenas o Código de Registo
DivX concedido a este dispositivo.
✎✎ Os ficheiros convertidos que não estejam em conformidade
com a norma do Codec DivX poderão não ser reproduzidos
ou poderão imagens e som que não sejam normais.

❌❌Histórico
Para eliminar o histórico de conteúdos, prima o botão abaixo. Utilizar os conteúdos
no menu Tipo de Conteúdos e Dispositivo Associado.

❌❌Privacidade
Selecione o dispositivo que não deve ser aberto no menu Adicionados
Recentemente e Vistos Recentemente.

❐❐Ficheiro que suporta Smart Share
Velocidade máxima de transferência de dados:
20 Mbps (megabits por segundo)
Formatos de legendas externos suportados: 
*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
Formatos de legendas internos suportados: 
XSUB (suporta legendas internas geradas com o DivX6)

❐❐Codec de Vídeo Suportado
Máximo: 1920 x 1080 @30p
Extensão

.asf
.wmv
.divx
.avi
.mp4
.m4v
.mov

Codec

Vídeo
Áudio
Vídeo
Áudio

Perfil VC-1 Avançado, Perfil VC-1 Simples e Principal
WMA Básico, WMA 9 Professional
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC,
Motion Jpeg
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS

Vídeo

H.264/AVC, MPEG-4 Part 2

Áudio

AAC

Extensão

.mkv
.ts
.trp
.tp
.mts
.m2ts
.vob
.mpg
.mpeg

Codec

Vídeo
Áudio
Vídeo

H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital
H.264/AVC, MPEG-2, VC-1

Áudio

MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

Vídeo
Áudio

MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Vídeo

MPEG-1

Áudio

MPEG-1 Layer I, II

❌❌Ficheiro de música disponível
Tipo de
ficheiro
mp3

Item

Info

Taxa de bits 32 Kbps - 320 Kbps
Freq.
16 kHz - 48 kHz
amostragem
Suporte
MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3

❌❌Ficheiro de fotografia disponível
Tipo de ficheiro

Item

Perfil

Tipo de
SOF0: baseline
ficheiro SOF1: Extend Sequential
disponível SOF2: Progressive
2D(jpeg, jpg, jpe)
Mínimo: 64 x 64
Tamanho
3D(jps)
Máximo:
da
fotografia Tipo Normal: 15360 (L) x 8640 (A)
Tipo Progressivo: 1920 (L) x 1440 (A)
Tipo de
ficheiro mpo
disponível
3D (mpo)
Tamanho Tamanho 4:3 :
3648 x 2736, 2592 x 1944, 2048 x 1536
da
fotografia Tamanho 3:2 : 3648 x 2432

❐❐Leitura de vídeo - aviso
✎✎ Algumas legendas criadas pelos utilizadores poderão não funcionar
corretamente.
✎✎ Os ficheiros de vídeo e as legendas devem se colocadas na mesma pasta.
Para que as legendas sejam apresentadas corretamente, os ficheiros de vídeo
e legendas devem ter o mesmo nome.
✎✎ É possível que as legendas num dispositivo NAS (de armazenamento ligado à
rede) não sejam suportadas, dependendo do fabricante e do modelo.
✎✎ Não suportamos qualquer fluxo de multimédia que contenha GMC (Global
Motion Compensation) ou Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
✎✎ Só é suportado um perfil H.264 / AVC de nível 4.1 ou inferior.
✎✎ O limite do tamanho de ficheiro depende do ambiente de codificação.

✎✎ Os ficheiros de vídeo criados por alguns codificadores podem não ser
reproduzidos.
✎✎ Os ficheiros de vídeo com formatos diferentes dos aqui especificados
poderão não ser reproduzidos.
✎✎ A reprodução de ficheiros de vídeo armazenados num dispositivo USB que
não suporta alta velocidade poderá não funcionar correctamente.
✎✎ A TV suporta o codec de áudio DTS durante a reprodução do ficheiro de vídeo
USB.
✎✎ Alguns codecs de vídeo listados no manual podem não ser suportados,
dependendo da região (país).

DLNA (Digital Living Network Alliance) permite usufruir de ficheiros de vídeo /
música / fotografia guardadas num PC ou servidor no televisor através da rede
doméstica.

❐❐Para ligar um Smartphone autenticado via DLNA
O televisor e o smartphone devem estar na mesma rede.
1
2
3
4
5
6
7
8

Certifique-se de que o Wi-Fi está ativado no smartphone.
Instale / execute a aplicação para partilhar conteúdos no smartphone.
Excute “Partilha os conteúdos do meu telemóvel”.
Selecione o tipo de conteúdo (vídeo / áudio / fotografia) que pretende
reproduzir.
Selecione o ficheiro de vídeo, música ou fotografia a reproduzir no televisor.
Selecione Adicionar à Lista de Reprodução.
Selecione o nome do modelo do televisor no dispositivo a partir do qual
pretende reproduzir conteúdos.
(o nome do modelo do televisor está na etiqueta do dispositivo.)
Reproduzir ▶ Mostra o ficheiro selecionado no televisor.

❐❐Para ligar o DLNA DMR (Digital Media Renderer)
Se o sistema operativo do PC for o Windows 7 ou se o dispositivo com certificação
DLNA (por ex., telemóvel) estiver ligado através de uma rede, pode reproduzir
música / vídeos / fotografias no televisor sem ter de instalar um programa
separado.
1 Configure o televisor e o PC na mesma rede. Configurar um PC com o Windows
7 instalado na rede.
2 Clique com o botão direito do rato no ficheiro de música / vídeo / fotografia
que pretende reproduzir e utilize a funcionalidade “Reprodução Remota” do
Windows 7. Para reproduzir conteúdos a partir de um dispositivo como, por
exemplo, um telemóvel, consulte o manual do dispositivo.
3 Selecione Sim na janela que aparece no televisor. O conteúdo será reproduzido
apenas num único dispositivo mesmo que estejam ligados mais do que um
televisor ou dispositivo. A velocidade de leitura poderá variar consoante a
velocidade da rede.

❐❐Para ligar o DLNA DMP (Digital Media Player)
Com um PC com o Nero MediaHome 4 Essentials, os ficheiros de música / vídeo
/ fotografia podem ser reproduzidos no televisor associando-os através da rede
doméstica.
1 Configure o televisor e o PC na mesma rede. O televisor e cada dispositivo
devem estar ligados através de um único ponto de acesso para ativar o DLNA e
o serviço Hiperligações de Multimédia.
2 Instale o Nero MediaHome 4 no PC através do site (http://www.lg.com). Antes
de instalação, feche todos os programas abertos, incluindo programas de
firewall e antivírus.

3 Indique os ficheiros/pastas a partilhar através do Nero MediaHome 4 Essentials
instalados no PC.
1. Execute o “Nero MediaHome 4 Essentials” instalado no PC.
2. Selecione os itens de pastas a partilhar.
3. Configure a pasta partilhada e clique em Iniciar Servidor. O servidor é
iniciado.
✎✎ Se a pasta partilhada não aparecer no televisor, clique no separador Pasta
Local e procure novamente.
✎✎ Para mais informações e informação relacionadas com o software, consulte o
site http://www.nero.com.

❌❌Requisitos do PC para instalar o Nero MediaHome 4 Essentials
• WindowsⓇ XP (Service Pack 2 ou posterior), Windows VistaⓇ, WindowsⓇ XP
Media Centre Edition 2005 (Service Pack 2 ou posterior), Windows ServerⓇ
2003 (Service Pack 1 ou posterior)
• WindowsⓇ 7 Home Premium, Professional, Enterprise ou Ultimate (32 e 64
bits)
• Windows VistaⓇ em versão de 64 bits (a aplicação funciona no modo de 32
bits)
• WindowsⓇ 7 em versão de 64 bits (a aplicação funciona no modo de 32 bits)
• Espaço no disco rígido: mais de 200 MB

• CPU : processador IntelⓇ PentiumⓇ III de 1,2 GHz ou AMD Sempron™ 2200+
• Memória : 256 MB ou mais de RAM
• Placa gráfica : mais de 32 MB, tem de suportar uma resolução de, pelo menos,
800 x 600 pixéis e, pelo menos, definições de cores de 16 bits
• WindowsⓇ Internet ExplorerⓇ 6.0 ou posterior
• DirectXⓇ 9.0c revisão 30 (agosto de 2006) ou posterior
• Ambiente de rede : 100 MB Ethernet, LAN sem fios (IEEE 802.11g) ou posterior

❌❌Em caso de falha de funcionamento do DLNA
✎✎ Se a funcionalidade DLNA não funcionar corretamente, confira as definições da
rede.
✎✎ Se quiser ver imagens a 1080p através de DLNA, precisará de um ponto de acesso
de 5 GHz, e poderá ver imagens incompletas ou outros problemas se utilizar um
ponto de acesso de 2,4 GHz.
✎✎ O DLNA poderá não funcionar correctamente na rede sem fios. É recomendável que
se ligue à rede com fios.
✎✎ Quando reproduz vídeo no modo DLNA, Áudio Múltiplo e legendas internas não são
suportadas.
✎✎ Se estiverem ligados mais do que um TV a um único servidor no modo DLNA, o
conteúdo poderá não ser reproduzido, consoante o desempenho do servidor.
✎✎ As legendas poderão não ser suportadas consoante o dispositivo DLNA.
✎✎ A funcionalidade DLNA poderá não funcionar corretamente consoante o ambiente
de rede.

✎✎ A funcionalidade DLNA não pode ser utilizada com alguns pontos de
acesso que não suportem multicast. Para mais informações, consulte o
manual do ponto de acesso ou contacte o fabricante.
✎✎ Os tipos de ficheiro suportados poderão variar consoante o ambiente do
servidor DLNA, mesmo no caso de tipos de ficheiro suportados pelo televisor.
✎✎ Um número excessivo de sub-pastas e ficheiros numa só pasta poderá causar
falhas de funcionamento.
✎✎ A informação sobre o ficheiro do servidor DLNA poderá não ser apresentada
corretamente.
✎✎ Quando vê legendas de vídeo num servidor DLNA, recomendamos que utilize o
Nero MediaHome 4 Essentials.
✎✎ Se um ficheiro das legendas for acrescentado posteriormente, desligue a pasta
partilhada e reincialize.
✎✎ O ficheiro DRM localizado num servidor Nero MediaHome não pode ser
reproduzido.

❐❐Para ligar ao Hiperligações de Multimédia
Instale o programa Plex num PC ou computador portátil ligado à mesma
rede que o Smart TV para aceder a uma variedade de multimédia incluindo
fotografias, vídeos e música guardados no PC / computador portátil, de um
forma simples e conveniente.
1 Instale o programa Plex Media Server no PC / computador portátil. Visite o
site (http://www.lg.com) para transferir o programa Plex apropriado para o
seu PC / computador portátil.
2 Depois de instalar o programa, clique com o botão direito do rato no
ícone do Plex no tabuleiro no fundo do ecrã do PC. Configure a secção de
ficheiros no Media Manager.
3 Selecione Hiperligações de Multimédia no Menu Inicial do televisor.
4 Aparece a secção Hiperligações de Multimédia do PC/computador portátil
ligado. Selecione a secção.

❐❐Para utilizar as Hiperligações de Multimédia
HOME ➾ Hiperligações de Multimédia
HIPERLIGAÇÕES DE MULTIMÉDIA

As informações poderão ser fornecidas em inglês.

As pastas aparecem como
configuradas no PLEX Media
Manager.
Ordenar por servidor

Seleção de
Dispositivo

Canais PLEX

Voltar

Sair

❐❐Requisitos de sistema para instalar o PLEX
• Requisitos mínimos
PC com Processador Intel Core Duo de, pelo menos 1,6 GHz, e Windows XP
SP3, pelo menos 512 MB de RAM
• Recomendações para a transcodificação de conteúdos HD (720p e 1080p)
PC com processador Intel Core Duo de, pelo menos, 2,4 GHz e Windows XP
SP3, pelo menos 2 GB de RAM
Suporta o Windows XP, Vista e Windows 7
• Requisitos de rede
Ligação ADSL/Cabo/Wi-Fi à Internet para saída de metadados de
multimédia e atualizações
Rede com fios : rede Ethernet 100 Base-T ou 1000 Base-T
Rede sem fios : recomenda-se 802.11n não congestionado e suporte para
a leitura de multimédia em dispositivos móveis sem fios

❐❐Utilizar as Hiperligações de Multimédia - aviso
✎✎ A versão do Plex Media Server instalada no Mac ou PC suporta a versão
0.9.1.14 ou posterior.
✎✎ Para os seguintes idiomas, a interface gráfica está em idioma inglês e os
dados entregues não são apresentados;
Tailandês, Árabe, Persa, Hebraico, Curdo
✎✎ Na leitura de um plug-in de vídeo com um tipo de multimédia não
suportado pelo televisor, pode ocorrer um atraso na colocação em cache
inicial devido ao tempo de processamento adicional.
A velocidade de conversão do computador poderá variar consoante o
desempenho do computador e a velocidade da rede.
✎✎ Os tipos de ficheiro suportados para ficheiros guardadas num PC (Filme,
Programa de Televisão, Música) são os mesmos que no DLNA.

✎✎ Quando ouve ficheiros de música, não existe suporte para a leitura com
deslocação dentro do ficheiro. (Igual ao DLNA.)
✎✎ Pode ocorrer um atraso ou uma reprodução incorreta quando reproduz
vídeos de alta definição através de uma ligação Wi-Fi.
✎✎ O televisor poderá não reconhecer o computador se as definições do ponto
de acesso não forem corretas.
(por ex., se definir a funcionalidade “multicast forward” no dispositivo de
ponto de acesso, o televisor não reconhecerá o PC na ligação Wi-Fi.)
✎✎ Para alguns plug-ins, a função de reprodução pode ser limitada para
determinados tipos de conteúdo.
✎✎ O plug-in está sujeito a alterações e poderá deixar de funcionar sem aviso
prévio de acordo com a política do fornecedor de serviços.

❐❐Para ligar um dispositivo USB
Ligue um dispositivo de armazenamento USB (unidade de disco rígido
externa, memória USB) à porta USB da TV para desfrutar dos ficheiros de
conteúdo armazenados no dispositivo USB na sua TV.
Para remover um dispositivo de memória USB, selecione o Menu Rápido ➙
Dispositivo USB que pretende remover; só o remova fisicamente quando
aparecer a mensagem de que o USB foi removido. Se for removido à força,
poderá ocorrer um erro no televisor ou no dispositivo de memória USB.
✎✎ Um dispositivo USB que foi selecionado para ser removido deixa de ser
lido. Remova o dispositivo de memória USB e volte a ligá-lo.

❐❐Utilizar um dispositivo de memória USB - aviso
✎✎ Um dispositivo de memória USB que tenha uma programa de deteção
automática incorporado ou utilize o seu próprio controlador, poderá não
funcionar.
✎✎ Alguns dispositivos de memória USB poderão não funcionar ou poderão
funcionar incorretamente.
✎✎ Utilize apenas dispositivos de memória USB formatados com o sistema de
ficheiros Windows FAT32 ou NTFS.
✎✎ Para discos rígidos USB externos, recomenda-se que utilize dispositivos
com uma tensão nominal inferior a 5 V e uma amperagem nominal inferior a
500 mA.
✎✎ Recomenda-se que utilize um hub USB ou uma unidade de disco rígido com a
fonte de alimentação fornecida. (Se a fonte de alimentação fornecida não for
suficiente, o dispositivo de armazenamento USB poderá não ser devidamente
detectado.)

✎✎ Recomenda-se que utilize pens USB de 32 GB ou menos e discos rígidos USB
de 2 TB ou menos.
✎✎ Se um disco rígido USB com função de poupança de energia não funcionar
corretamente, desligue e volte a ligar o botão de alimentação. Para mais
informações, consulte o manual do disco rígido USB.
✎✎ Os dados no dispositivo de memória USB podem estar danificados, por
isso certifique-se de que cria uma cópia de segurança dos ficheiros
importantes noutros dispositivos. A manutenção dos dados é da
responsabilidade do utilizador e o fabricante não se responsabiliza pela
perda de dados.

❐❐Para❐utilizar❐conteúdos❐Premium
HOME❐➾❐Premium
Este serviço dá-lhe acesso fácil a uma grande variedade de conteúdos, como
vídeo, notícias e UCC a qualquer altura, desde que esteja ligado a uma rede.
O conteúdo Premium inclui serviços especializados e específicos para cada país,
tendo em conta as sensibilidades culturais regionais, além do conteúdo global.
PREMIUM

Pesquisar

Imagem de emissão

Iniciar sessão
Conteúdos premium
Selecione os
conteúdos que
pretende utilizar.

Vídeo Viral

Cinema

Meteorologia

Fotografia

Rede Social

Notícias

Desporto

Vídeo

Mapa

Jogo

Dodaj do moich aplikacji

Adicionar a As
Minhas Aplicações

❐❐Para utilizar conteúdos pagos
Alguns conteúdos Premium requerem o pagamento de uma taxa. Os serviços
com pagamento de taxa são pagos quer através do sistema de facturação da LG
Electronics, quer através do método escolhido pelo fornecedor do conteúdo.
Antes de utilizar o sistema de facturação da LG, tem de efectuar registo para aderir e
guardar as informações de pagamento na TV ou no website (www.lgappstv.com), de
modo a poder comprar conteúdo pago.
Pode efectuar registo para pedido de adesão no ecrã de início de sessão da sua TV
ou do nosso website. Poderá depois iniciar sessão na TV e no website com apenas
uma ID.

1 Clique no botão Iniciar Sessão no lado superior direito do ecrã no Menu Inicial.
2 Desloque-se para o serviço premium pretendido. (Para alguns serviços Premium, é
necessário um início de sessão em separado após efectuar o registo para o serviço
Premium.)
3 Depois de conferir as informações sobre o preço e o serviço do conteúdo,
clique no botão Comprar. (Poderão existir limitações em relação ao período de
disponibilidade e ao número de vezes, consoante o conteúdo.)
4 Depois de concluir o processo de compra, pode ver o conteúdo comprador
clicando no botão Comprar.
5 Selecione o seu ID no meu superior do ecrã do Menu Inicial e confira o histórico de
compras em Minha Página ➙ Inquérito de pagamentos. Está também disponível
em A Minha Página ➙ Histórico de Compras no site (www.lgappstv.com).

❐❐Para repor o Premium
HOME ➾ Definições ➙ SUPORTE ➙ Inicialização do Premium
Repõe a lista premium, as informações premium, a definição do país e os dados
do utilizador para iniciar sessão. A opção de repor resolve erros durante a
atualização do premium.

✎✎ Os conteúdos oferecidos pelos fornecedores de serviços estão sujeitos a
mudanças ou eliminação sem aviso prévio para melhorar a qualidade dos
seus serviços. Consulte o site do fornecedor do respetivo conteúdo se tiver
dúvidas, para resolver problemas ou consultar as informações mais recentes
sobre o conteúdo. A LG Electronics não se responsabiliza juridicamente pelos
serviços de conteúdo e informações relacionadas, inclusive se um serviço for
descontinuado pelo fornecedor dos serviços.
✎✎ A qualidade do seu serviço premium pode ser afetada pela sua ligação à
Internet. Se tiver questões relacionadas com a velocidade da Internet ou
problemas com os serviços, consulte o seu fornecedor do serviço Internet.
✎✎ Para a melhor qualidade do serviço, recomendamos que tenha um serviço
Internet com uma velocidade de 4,0 Mbps (1,5 Mbps ou mais rápida). Se tiver
problemas com a velocidade da Internet, contacte o seu fornecedor do serviço
Internet.
✎✎ Alguns fornecedores de conteúdos poderão fornecer conteúdos impróprios
para menores. Aconselha-se prudência aos pais.

❐❐Para utilizar o LG Smart World
HOME ➾ LG Smart World

LG Smart World é um serviço de aplicações de televisão disponível através do
serviço Smart TV. Pode transferir e usufruir de diversos tipos de excelentes
aplicações pagas/gratuitas incluindo educação, entretenimento, vida e
notícias.
As Minhas Aplicações

Todos

Jogo
Destaques

Entretenimento

Top Pagos

Top Gratuitos

Vida
NOVO

Educação
Total

Notícias/Info

Inicie sessão.
Quando iniciar sessão, é apresentado o
ID.
Quando selecionar o ID, pode selecionar
A Minha Página e Terminar Sessão.
Selecione a aplicação a instalar.

❐❐Para registar no LG Smart World
HOME ➾ Iniciar Sessão

O registo é necessário para transferir e executar aplicações.
1 Selecione Registo e aceite o Aviso Legal.
2 Introduza o ID e a palavra-passe.
3 Na caixa Confirmar Palavra-passe, introduza novamente a palavra-passe.
4 Selecione OK para finalizar o processo de registo.
✎✎ Para aderir, basta registar-se na sua TV ou no website (www.lgappstv.
com).

✎✎ Após registar-se para um pedido de adesão, inicie sessão na sua TV ou no
website com a mesma ID.
✎✎ Pode iniciar sessão em até cinco televisores com um único ID.

❐❐Para instalar uma aplicação no televisor
HOME ➾ LG Smart World
1
2
3
4

Clique no botão Iniciar Sessão na parte superior do ecrã inicial, para iniciar sessão.
Seleccione o cartão LG Smart World.
Seleccione na lista a aplicação que deseja.
Verifique os detalhes da aplicação e depois seleccione o botão Instalar ou
Comprar.
5 Verifique se tem todas as funções ou acessórios para a TV necessários para
instalar a aplicação e depois seleccione o botão OK.
6 Para aplicações pagas, é necessária autenticação de pagamentos ou compras.
7 Seleccione Executar depois de a instalação estar completa, de forma a executar a
aplicação imediatamente. Se não pretende executá-la imediatamente, seleccione
Fechar. Se pretende executar a aplicação mais tarde, seleccione As Minhas
Aplicações para verificar a lista de aplicações instaladas na TV.

✎✎ Pode comprar aplicações no PC ou no televisor, mas tem de utilizar o
televisor para instalar e executar as mesmas.

✎✎ Se não tiver espaço de memória suficiente no televisor, pode transferir
aplicações para um dispositivo de memória USB ligado através do terminal
do televisor para aplicações USB. As aplicações guardadas num USB
podem ser executadas / eliminadas / movidas a partir do ecrã As Minhas
Aplicações.
✎✎ Um dispositivo de memória USB que contém aplicações não pode ser
utilizado para outros dados. (Apenas Para Aplicações USB)

❐❐Para gerir os meus dados
HOME ➾ LG Smart World
1
2
3
4

Inicie sessão.
Selecione o ID com sessão atualmente iniciada na parte superior do ecrã.
Selecione A Minha Página.
Analisar os dados do subscritor para gerir a lista As Minhas Aplicações
Compradas e a lista Aplicações Instaladas no Televisor.

Os Meus Dados
Inquérito de
pagamento
Aplicações
compradas

Mostra informações básicas sobre o ID com sessão
atualmente iniciada. Para alterar os seus dados de
registo, visite www.lgappstv.com no PC.

Mostra o Histórico de Pagamentos do ID com sessão
iniciada.

Mostra lista As Minhas Aplicações Compradas para o ID
com sessão iniciada.
Pode eliminar/reinstalar as aplicações compradas.

HOME ➾ Internet
Introduzir o URL manualmente no televisor ou visitar sites adicionados aos
Favoritos.
Introduzir o endereço da Internet.
Escolher quando
abrir diferentes
programas de
navegação para a
Internet.

Adiciona a página actual aos favoritos.
Abre um site que já
visitou.

✎✎ A função Internet suporta o Flash até à versão 10, mas não suporta
tecnologias dependentes da plataforma como o ActiveX.
✎✎ A função Internet só funciona com um plug-in pré-instalado.
✎✎ A função Internet só consegue reproduzir os seguintes formatos de ficheiro
multimédia:
JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4
✎✎ A função Internet será fechada automaticamente se houver falta de memória.
✎✎ Para a Internet, as fontes instaladas na TV são usadas e podem não ser
exibidas normalmente dependendo do conteúdo reproduzido.
✎✎ A função Internet não suporta a transferência de ficheiros e tipos de letra.
✎✎ Como a função Internet foi adaptada para o televisor, poderá ter um
funcionamento diferente dos programas de navegação criados para o PC.
✎✎ Internet é um navegador de TV e poderá não funcionar correctamente ao
reproduzir alguns ficheiros de conteúdo.

HOME ➾ Social Center
A LG Smart TV fornece a aplicação Social Center, que lhe permite comunicar
através de serviços de redes sociais (SNS), como o Facebook e o Twitter,
enquanto vê TV.
Com o Social Center, pode comunicar com amigos enquanto vê TV e visualizar
de imediato os comentários e imagens publicados pelos seus amigos nas redes
sociais.
Pode editar o separador Social
Center.

Social Center

Seleccione um separador entre Facebook
/ Twitter / Actividade / Conversa para
comunicar através dos serviços de redes
sociais (SNS).
Conta

Actualizar

1 Pode iniciar sessão com a sua conta LG TV. Se ainda não é membro, registese primeiro.
2 Seleccione um separador entre Facebook, Twitter, Actividade ou Conversa.
Algumas funções estão ligadas a outros SNS, pelo que pode necessitar de
uma conta SNS para iniciar sessão no serviço.
3 Agora pode pesquisar conteúdos variados e publicar comentários enquanto
vê TV.
O Social Center permite-lhe escrever comentários enquanto utiliza os
serviços LG Smart TV ligados ao Facebook e ao Twitter e também visualizar
comentários no dispositivo Web ou móvel.

Facebook /
Twitter

Actividade

Conversa

Pode comunicar através dos SNS, como o Facebook e o
Twitter, enquanto vê TV.
Com a sua conta do Facebook, pode ver facilmente todos
os conteúdos fantásticos da LG Smart TV recomendados
por outros utilizadores. Clique num programa/espectáculo
recomendado para se deslocar para as aplicações 3D World,
K-pop ou LG app correspondentes.
Pode ver o que os outros utilizadores do Twitter pensam sobre
os programas actualmente em exibição.

✎✎ As funções do Social Center estão sujeitas a alterações de acordo com as
actualizações de software da TV.

As aplicações gratuitas estão disponíveis imediatamente após o registo. No
entanto, para utilizar as aplicações pagas, deve registar o seu método de
pagamento.
É possível efectuar o registo e seleccionar os métodos de pagamento na TV ou
no nosso website (www.lgappstv.com).
Problema
Quando abre o menu,
aparece sempre
a mensagem "A
inicializar".

Solução
• A mensagem “A inicializar” aparece enquanto o
microprocessador e o hardware são reincializados, as
comunicações de rede são configuradas e a comunicação
com o SDP (autenticação do dispositivo e transferência de
informações básica) é estabelecida. Este passo demora cerca
de 20 segundos e um processo normal.

• Poderão não ser apresentados conteúdos se mudar a definição
Não há conteúdos
apresentados no cartão
do país no Smart TV. Mude de país em HOME ➾ Definições ➙
premium.
OPÇÃO ➙ Definições de Smart TV ➙ País do Smart TV.

Problema

Solução

Enquanto utiliza
• A Internet no televisor suporta o Flash até à versão 10 e
funcionalidades de
apresenta apenas ficheiros com os seguintes formatos:
Internet, alguns sites
JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3, MP4
contêm espaços vazios.
A Internet é fechada
automaticamente
quando visita um site.
Já me registei no
televisor. Preciso de
me registar novamente
no site (www.lgappstv.
com)?

• A Internet pode ser forçada a fechar se a memória for
insuficiente para o volume de dados na página Web.
• Se efectuar registo na TV, não será necessário efectuar
um registo adicional no website da LG (www.lgappstv.
com). Após efectuar registo na TV, pode iniciar sessão no
website utilizando a mesma ID e palavra-passe e introduzindo
as informações adicionais para concluir o processo de
verificação por e-mail.

Problema

Solução

Cada subscritor na
família pode utilizar um
ID diferente num único
televisor?

• Pode registar e utilizar mais do que um ID num só televisor.
• Pode ver os IDs registado no televisor em HOME ➾ Definições
➙ OPÇÃO ➙ Definições de Smart TV ➙ Lista de ID.
• Pode conferir a lista de aplicações compradas por cada ID.
Pode também ver todas as aplicações instaladas por cada ID
em As Minhas Aplicações.

O que devo fazer se me
esqueci do meu ID?

• Se se registou num PC, utilize a funcionalidade "Esqueceu-se
do seu ID?" no site (www.lgappstv.com).
• Se se registou no televisor, os IDs podem ser conferidos em
HOME ➾ Definições ➙ OPÇÃO ➙ Definições de Smart TV ➙
Lista de ID.

Problema
Comprei uma aplicação
no site (www.lgappstv.
com). De que forma
posso utilizá-la no
televisor?
Posso ver o histórico
das aplicações que
comprei?

Solução
• Se quiser conferir uma aplicação que comprou no televisor,
inicie sessão e veja-a no menu das aplicações compradas.
Selecione o ID na parte superior do Menu Inicial e confira a
aplicação em A Minha Página ➙ Aplicações Compradas.
• Selecione o ID na parte superior do Menu Inicial e confira a
aplicação em A Minha Página ➙ Aplicações Compradas.
• Inicie sessão no site (www.lgappstv.com) e selecione A Minha
Página ➙ Histórico de Compras.

Problema

Solução

Eliminei uma aplicação
paga - tenho de
comprá-la novamente
para transferi-la?

• Se uma aplicação comprada for acidentalmente eliminada,
pode voltar a transferi-la e instalá-la sem ter que a comprar
novamente, desde que esta ainda esteja em funcionamento.
Seleccione a ID parte superior da página Home (Início) e volte
a descarregar a aplicação em A Minha Página ➙ Aplicações
Compradas. (Poderá não ser possível executar ou voltar a
transferir aplicações previamente transferidas, dependendo
da versão do software.)

Posso utilizar
aplicações LG Smart
World da LG Smart TV
na TV e no PC?

• Verifique se o modelo de TV suporta o LG Smart World.
• As aplicações LG Smart World da LG Smart TV só podem
ser executadas numa LG Smart TV.
• Pode também comprar aplicações no site (www.lgappstv.
com), mas não as pode utilizar num PC ou Mac, por isso
preste atenção quando as comprar.

Problema

Solução

Como é que posso saber • Selecione o ID na parte superior do Menu Inicial e confira o
o ID que tem atualmente
ID com sessão atualmente iniciada em A Minha Página ➙ Os
sessão iniciada no
Meus Dados.
televisor?
Instalei uma aplicação
no meu televisor. Onde
posso ver a aplicação
instalada?

• Selecione HOME ➾ As Minhas Aplicações. Todas as
aplicações pagas e gratuitas instaladas no televisor são
apresentadas.

O tamanho da aplicação • O tamanho da aplicação apresentado no ecrã inclui o espaço
apresentado no ecrã
adicional necessário para instalar as aplicações e pode
difere do tamanho real
ser diferente do tamanho da aplicação conforme instalada
da aplicação instalada
atualmente.
no televisor.

Problema
Esqueci-me da minha
palavra-passe para o
televisor. O que devo
fazer?

Solução
• Se fornecer apenas a ID e a palavra-passe quando efectuar o
registo na TV, não poderá recuperar a palavra-passe, caso a
perca. Crie uma nova ID e efectue o registo com a mesma.
• Se fornecer outras informações além da ID e da palavrapasse quando efectuar o registo na TV ou no website da LG
(www.lgappstv.com), poderá recuperar a sua palavra passe
no website.

Problema
É necessário guardar
as informações de
pagamento para
comprar aplicações
pagas?

Solução
• Para comprar aplicações pagas, deve ter um cartão de
crédito registado na TV ou no website (www.lgappstv.com)
ou possuir crédito. Se não pretende que os detalhes do seu
cartão de crédito sejam guardados, pode optar pela cobrança
de créditos. A cobrança de créditos encontra-se disponível
apenas no nosso website e não pode comprar aplicações
pagas se os detalhes do seu cartão de crédito não tiverem
sido guardados ou se não possuir créditos suficientes.

• Como subscritor, não pode solicitar um reembolso se mudar de
ideias depois de comprar.
• Se o produto tiver algum defeito ou se existir algum
Posso devolver uma
aplicação que comprei?
problema de utilização do produto, que não seja causado
por si, pode pedir um reembolso. No entanto, tem de ser
fornecido um motivo válido para o reembolso.

Problema

Solução

Registei-me na minha
TV, mas não consigo
comprar aplicações
pagas.

• Para comprar aplicações pagas, tem de ter um cartão de
crédito registado no website (www.lgappstv.com). Também
pode ter o seu crédito disponível carregando-o no website
para comprá-las. Não pode comprar aplicações pagas se os
detalhes do seu cartão de crédito não constarem dos nossos
registos ou se o seu crédito for insuficiente.

Devo utilizar apenas
um endereço de e-mail
para a minha ID?

• Para os novos membros que efectuam o registo, o formato
da ID foi alterado de uma combinação de algarismos e letras
para o endereço de e-mail.
• Apenas poderá utilizar o endereço de e-mail como ID ao
efectuar o registo.

Problema

Solução

Preciso de alterar o
formato da ID para
endereço de e-mail?

• Para os novos membros que efectuam o registo, o formato
da ID foi alterado de uma combinação de algarismos e letras
para o endereço de e-mail.
• Se já é membro, pode continuar a utilizar a sua ID actual ou
alterá-la para o endereço de e-mail.

O que é a conta LG?

• A conta LG permite-lhe iniciar sessão em todos os websites
do serviço LG Smart apenas com uma ID e palavra-passe.
Pode utilizar os seguintes serviços com a sua conta LG:
LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart World (excluindo alguns
países), LG Smart ThinQ e LG Smart air conditioning (ar
condicionado LG Smart), etc.
• Dependendo do serviço, poderão ser necessárias
informações adicionais.

❐❐Para ver imagens em 3D
A tecnologia de imagens em 3D utiliza a diferença da capacidade visual nos olhos
esquerdo e direito para fazer com que as imagens da TV pareçam ter um espaço
tridimensional semelhante ao real.
1 Reproduza imagens em 3D ou seleccione um programa em 3D.
2 Coloque os óculos 3D.
3 Prima o botão 3D para alterar para imagem em 3D.
4 Para terminar a visualização de imagens em 3D, prima o botão 3D no controlo
remoto enquanto visualiza imagens em 3D.
✎✎ Os tipos de conteúdo 3D poderão ser diferentes consoante o sinal de entrada.

❐❐Para ajustar detalhes de imagens em 3D
HOME ➾ Definições ➙ IMAGEM ➙ Definições 3D
Ajusta vários aspectos das imagens em 3D.

Modo 3D

Fornece a profundidade 3D correcta.
• Profundidade 3D : Ajustar a profundidade 3D entre o
objecto e o fundo.
• Visão 3D : Aproximar/afastar a imagem 3D do
utilizador.

Zoom de som 3D
Reconhecimento de
Padrão 3D
Vista de imagem
normal
Correção de Cores 3D

Proporciona som 3D optimizado.
Converte automaticamente para ecrã 3D através da
análise do padrão do ecrã original.
Sem o efeito 3D, pode ainda ver as imagens 2D.
Corrige a cor das imagens 3D.
✎✎ Consoante o modelo, a Correção de Cores 3D
poderá não estar disponível.

Correcção de imagem
Muda as imagens esquerda/direita do vídeo 3D.
3D

❐❐Visualização de imagens em 3D - aviso
✎✎ Quando visualizar imagens em 3D, recomenda-se que o espectador mantenha
uma distância que corresponda a, pelo menos, o dobro do comprimento do
ecrã na diagonal.
✎✎ As imagens em 3D podem não ser visualizadas correctamente com óculos do
tipo obturador, que precisam de ser recarregados.
✎✎ Se um futuro formato de transmissão em 3D não suportado por esta TV se
tornar padrão, poderá necessitar de um dispositivo adicional, como, por
exemplo, uma caixa adaptadora.

❐❐Utilizar óculos 3D - aviso
✎✎ Não utilize os óculos 3D para substituir os seus óculos graduados, óculos de
sol ou de protecção. A utilização incorrecta de óculos 3D pode provocar danos
oculares.
✎✎ Não guarde óculos 3D em condições extremas. A exposição a temperaturas
demasiado altas ou baixas pode deformar as lentes. Não utilize óculos
deformados.
✎✎ Não exerça pressão sobre os óculos 3D nem os sujeite a qualquer tipo de
impacto. Se não manusear devidamente os óculos 3D, pode danificá-los.
✎✎ As lentes dos óculos 3D (com película polarizada) são vulneráveis a riscos.
Para a limpeza, utilize apenas um pano macio e limpo. Um pano sujo pode
riscar a película polarizada.
✎✎ Não risque a superfície das lentes dos óculos 3D com objectos afiados nem
utilize produtos químicos para a limpar. Se a superfície das lentes for riscada,
as imagens em 3D podem não ser visualizadas correctamente.

❐❐Para ligar a um dispositivo de armazenamento DVR USB

específico

1 Ligue uma unidade de disco rígido USB (40 GB ou superior) à tomada HDD IN na
TV. A função DVR funciona apenas com a tomada HDD IN.
2 A unidade de disco rígido USB deve ser inicializada para ser utilizada
no DVR. Ao ligar uma unidade de disco rígido USB que ainda não foi
inicializada, seleccione MY APPS ➾ DVR. Aparece o ecrã Iniciar aparelho de
armazenamento USB.
3 Conclua a inicialização da unidade de disco rígido USB, e defina Modo
Timeshift para Activado.
✎✎ Para remover um aparelho de armazenamento USB, seleccione Quick
Menu ➙ Dispositivo USB e confirme a mensagem de que o dispositivo de
armazenamento USB foi removido antes de o retirar fisicamente.

❐❐Para alterar o modo Timeshift ou inicializar o aparelho de

armazenamento USB
Roda(OK) ➾ Opção

Altera as definições de DVR durante a utilização do DVR.
Ligado: activa automaticamente o Modo Timeshift quando a
Modo Timeshift
TV é ligada.
Desligado: desactiva o Modo Timeshift.
Iniciar aparelho de A unidade de disco rígido ligada torna-se disponível para
armazenamento ser utilizada com o DVR. Todos os dados armazenados no
USB
dispositivo USB são eliminados.

✎✎ A utilização do HDD (Hard Disk Drive, Unidade de disco rígido) é
recomendada. Para SSD (Solid State Drive, Unidade de estado sólido), o
número de escrita/limpeza é limitado.  
✎✎ Recomenda-se a utilização de unidades de disco rígido de 40 GB ou inferiores
a 2 TB.
✎✎ Nenhuma acção de Iniciar aparelho de armazenamento USB para utilização
será reconhecida no PC.
✎✎ Os dados armazenados no dispositivo USB podem sofrer danos. A manutenção
dos dados é da responsabilidade do utilizador; o fabricante não é responsável
por perda de dados.
✎✎ Caso exista algum problema com um sector de dados no aparelho de
armazenamento USB, este poderá não funcionar correctamente.

O DVR permite-lhe gravar TV em Directo num dispositivo de armazenamento
USB enquanto assiste a transmissão digital. Pode ver partes do programa que
perdeu mais tarde e retomar a visualização a partir do momento em que a
interrompeu, mesmo que se tenha afastado do televisor durante um tempo.
✎✎ O modo Timeshift pode ser definido até um máximo de 90 minutos. (Em
Itália, pode ser definido até um máximo de 60 minutos.)
✎✎ Caso exista algum problema com um sector de dados no aparelho de
armazenamento USB, este poderá não funcionar correctamente.

Prima Roda(OK) durante o DVR.
Selecciona o ponto pretendido e reproduz
Muda para a transmissão actual

Início de gravação

Começa a gravar
a partir do ponto
actual

TV ao Vivo

Gravações

Agenda de Gravações

Controlos de
reprodução DVR

Altera o Modo Timeshift
Inicia o dispositivo USB

Agenda

Opção

Verifica a Agenda de
Gravações definida
Define a agenda
Mostra os programas
gravados

✎ A imagem indicada pode diferir do seu televisor.

❐❐Para começar imediatamente a gravar
Roda(OK) ➾ Início de gravação

Grava o programa quando tem de sair da divisão durante a visualização.

✎✎ Grava transmissões digitais a que está actualmente apenas a assistir.

✎✎ Se forçar desligar a TV durante a gravação, o programa pode não ser
guardado. Idealmente, deve parar a gravação e verificar se o programa foi
gravado antes de a desligar.

✎✎ Os programas estão protegidos pelas leis dos direitos de autor aplicáveis e
poderá ser necessária permissão prévia por escrito do respectivo detentor
para os copiar e reproduzir. As gravações realizadas com este dispositivo
podem ser utilizadas apenas para fins pessoais. É proibido vender,
transferir ou emprestar a terceiros gravações protegidas por direitos de
autor.

❌❌Para parar a gravação
Roda(OK) ➾ Paragem da gravação
Pára imediatamente a gravação

❌❌Para modificar a hora final de gravação
Roda(OK) ➾ Opção de Parar ➙ Modificar hora de fim de gravação
✎✎ O tempo de gravação máximo é de 5 horas.

❐❐Para agendar uma gravação
Roda(OK) ➾ Agenda
Seleccionar a
programação por
programa
Seleccionar a
programação por
data

Selecciona um programa a visualizar ou gravar a partir
do ecrã Manual do programa.
Selecciona a data, a hora e o programa a visualizar ou
gravar.

✎✎ A duração mínima da gravação por temporizador é de 2 minutos.

✎✎ Um sector de disco danificado poderá afectar alguns ou todos os itens da
Agenda de Gravações.
✎✎ O número máximo de itens na Agenda de Gravações é de 30.

❐❐Para confirmar e/ou modificar a agenda de gravações
Roda(OK) ➾ Agenda de Gravações

Confirma, modifica ou elimina a visualização ou gravação agendada.

❐❐Para ver televisão gravada
HOME ➾ Smart Share ➙ Lista de gravações
Selecciona a gravação guardada na unidade de disco rígido USB HDD a ver/
apagar.
Reproduzir no
horário anterior.
Reproduzir a
partir do início
Apagar

No caso de se tratar de uma gravação reproduzida
anteriormente, esta é reproduzida a partir do horário anterior.
Reproduz a gravação seleccionada desde o início.
Apaga a gravação seleccionada.

✎✎ O número máximo da Lista de gravações é 300.

❐❐Para controlar a reprodução da gravação
Prima o botão Roda(OK) no controlo remoto durante a reprodução.
Selecciona o ponto pretendido e reproduz.

Lista de miniaturas

Controlos de
reprodução

Lista de
miniaturas

Edição do clipe

Define a Opção de reprodução da
gravação

Repetir

Edição do clipe /
Função de
repetição

Opção

Vista 3D

✎✎ A imagem indicada pode diferir do seu televisor.

List

❐❐O que é o modo Dual Play?
Ao jogarem um jogo de guerra 1:1 com uma consola de jogos, como a
Playstation, a XBox ou a Wii, os utilizadores costumavam jogar com o ecrã
dividido de cima a baixo ou de lado a lado.
Com o modo Dual Play, cada um dos jogadores pode desfrutar do jogo em ecrã
completo.
Para jogar em modo Dual Play, é necessário usar os óculos Dual Play (tipo A e
B).
Se o seu modelo não incluir os óculos Dual Play, deve adquiri-los em separado.

❐❐Reposição Dual Play
HOME ➾ Definições ➙ OPÇÃO ➙ Dual Play
Seleccione o Modo de ecrã dividido (lado a lado / cima a baixo) suportado
pelo jogo.
Se o Modo de ecrã dividido seleccionado não for suportado pelo jogo que
pretende jogar, o modo Dual Play não estará disponível.

❐❐Início do Dual Play
1 Ligue a consola de jogos à TV.
2 Seleccione HOME ➾ As Minhas Aplicações ➙ Dual Play. O modo Dual Play é
iniciado.
3 Coloque os óculos Dual Play para desfrutar do jogo.
4 O modo Dual Play é desligado quando selecciona HOME ➾ As Minhas
Aplicações ➙ Dual Play enquanto o modo estiver ligado.
✎✎ O jogo deve ser compatível com o modo de ecrã dividido para poder ser
jogado em modo Dual Play.
✎✎ Se o ecrã não parecer suficientemente nítido quando tiverem os óculos
Dual Play colocados, os jogadores podem trocar de óculos um com o outro.
Devem ser escolhidos óculos adequados ao tipo de operação em modo
Dual Play.

✎✎ Para ajustar o menu do jogo, desligue o modo Dual Play.
✎✎ Determinadas imagens podem parecer estar sobrepostas durante o jogo.
Recomenda-se que jogue de frente para o centro do ecrã.
✎✎ Quando a consola de jogos tiver uma resolução baixa, a qualidade da
imagem poderá não ser boa no modo Dual Play.
✎✎ A imagem do ecrã só está a 2D no modo Dual Play.

❐❐Cuidados a ter quando utilizar os óculos Dual Play
✎✎ Tenha em atenção que os óculos Dual Play são diferentes dos óculos 3D
normais. Há uma marca "Dual Play" gravada nos óculos Dual Play.
✎✎ Não utilize os óculos Dual Play para substituir óculos graduados, de sol ou
de protecção. Se o fizer, poderão ocorrer danos.
✎✎ Não guarde os óculos Dual Play em locais muito quentes ou muito frios. Se
o fizer, os óculos poderão ficar distorcidos. Não utilize óculos distorcidos.

✎✎ Não deixe cair os óculos Dual Play nem permita que entrem em contacto
com outros objectos. O produto poderá ficar danificado.
✎✎ As lentes dos óculos Dual Play (película polarizada) riscam-se facilmente.
Utilize um pano macio e limpo para os limpar. Matérias estranhas no pano
podem causar riscos.
✎✎ Não risque a superfície dos óculos Dual Play com objectos afiados nem os
limpe com produtos químicos. Se as lentes ficarem riscadas, as imagens
podem não parecer normais em 3D.

❐❐Modo de compatibilidade Dual Play
Input
(Entrada)
Composto
Componente

HDMI/
Componentes

Sinal

Resolução

480i
576i
480i
480p
576i

720x480
720x576
720x480
720x480
720x576

720p

1280x720

1080i

1920x1080

1080p

1920x1080

Frequência
horizontal (KHz)
15,73
15,625
15,73
31,50
15,625
45
37,5
33,75
28,125
67,50
56.250
27
33,75

Frequência vertical
(Hz)
60
50
60
60
50
60
50
60
50
60
50
24
30

✎✎ Alguns modelos podem não suportar a entrada Composto/Componentes.
✎✎ Formatos Dual Play suportados: Lado a lado / Cima a baixo

Transfira a aplicação LG Magic Remote do Google Play Store ou da Apple App
Store para ver TV através do seu smartphone.
• Agora, pode desfrutar dos seus programas de TV favoritos no seu
smartphone. (Apenas alguns modelos)
• Adicione os seus canais favoritos ao seu smartphone.
• Pode usar funções tais como PREMIUM, AS MINHAS APLICAÇÕES
directamente no seu smartphone.
• A função de introdução de texto é suportada para poder introduzir texto
facilmente. (Não é possível introduzir texto em alguns ecrãs.)
• Seleccione o painel táctil da aplicação para controlar esta função da
mesma forma como funciona o indicador do comando Magic.
• Seleccione Game Pad (Consola de jogos) na aplicação LG Magic Remote
para controlar aplicações de jogos na TV.
✎✎ As funções suportadas poderão variar dependendo da TV ou da versão da
aplicação LG Magic Remote.

❐❐Como utilizar um rato USB com/sem fios
Ligue o seu rato à porta USB. Utilize o rato para deslocar o indicador no ecrã da
TV e seleccione o menu pretendido.
Rato

Comando Magic

Botão esquerdo

Botão OK no comando Magic

Botão de roda

Botão de roda no comando Magic

✎✎ O botão direito e os botões especiais do rato não funcionam.
✎✎ A usabilidade de um rato e de um teclado USB sem fios pode ser afectada
pela interferência de frequências de rádio e pela distância.

❐❐Como utilizar um teclado USB com/sem fios
Ligue o seu teclado à porta USB. Pode introduzir texto com o teclado ao utilizar a
função de pesquisa e a Internet.
✎✎ Não é possível introduzir texto em alguns ecrãs.
✎✎ Recomenda-se a utilização do produto que foi testado para compatibilidade
com a TV da LG.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,
MICROSOFT MS800 e LG Electronics ST-800
✎✎ Pode alterar o idioma de entrada premindo a tecla de alteração de idioma (ou
a tecla Alt direita) no teclado.

❐❐Como utilizar uma consola de jogos
Ligue um comando para videojogos à porta USB da TV, caso o jogo necessite de
um comando.
✎✎ Recomenda-se a utilização de uma consola de jogos permitida que tenha sido
testada para compatibilidade com a TV da LG.
Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 e
Microsoft Xbox 360 Controller (com fios)

❐❐O❐que❐é❐a❐Detecção❐de❐movimentos?
Se instalou a câmara para videochamadas da LG na TV, pode controlar a TV
através de gestos para a câmara.
Pode utilizar a função Detecção de movimentos para desligar a TV, mudar de
canal ou controlar o volume.

❐❐Para utilizar a função Detecção de movimentos
1 Instale a câmara para videochamadas da LG (AN-VC400, vendida em
separado) na TV.
2 Vá a HOME ➾ Definições ➙ OPÇÃO e verifique se a Detecção de movimentos
está definida como Ligado.
3 Quando a TV estiver ligada, olhe fixamente para a câmara e levante a mão
colocando-a perto do seu rosto. O controlador de detecção de movimentos irá
aparecer no ecrã da TV. (Pode verificar o alcance da detecção de movimentos
da câmara em HOME ➾ Definições ➙ OPÇÃO ➙ Ajuda para a Configuração
da Câmara.)
4 Desloque a mão para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, de
forma a seleccionar a função que pretende e, de seguida, feche a mão para
iniciar a função.
5 O controlador desaparece quando baixa a mão.

✎✎ A Detecção de movimentos poderá não funcionar correctamente quando:
- Está num local com muita luminosidade ou demasiado escuro
- A câmara não pode detectar o seu rosto devido à luz atrás de si.
- O seu rosto não é detectado pela câmara porque está a usar um chapéu
- Está demasiado perto ou longe da câmara (distância ideal: 1,5 m - 4,5 m)
- A câmara não pode detectar os seus dedos porque está a utilizar luvas ou
pensos.

✎✎ Um gesto poderá não ser reconhecido nos seguintes casos:
-Se a Detecção de movimentos estiver definida para Desligado em HOME ➾
Definições ➙ OPÇÃO,
: Defina-a como Ligado.
- Se qualquer outro menu que não o do controlador da detecção de
movimentos surgir no ecrã da TV,
: Feche-o.
- Se estiver a ver TV utilizando uma caixa adaptadora digital,
: Seleccione TV no menu ENTRADA.

✎✎ Se for detectada mais do que uma mão, o controlador funciona apenas com
a que foi detectada primeiro. Se pretende utilizar a outra mão para operar o
controlador, baixe a mão para remover o controlador do ecrã e, de seguida,
levante a mão novamente.
✎✎ Se tiver a mão muito aberta ou muito fechada, a câmara poderá não detectála. Certifique-se de que levanta a mão de forma a mostrar todos os dedos.
✎✎ Tenha cuidado para não mexer a mão demasiado depressa ou fazer
movimentos demasiado bruscos. Isto poderá causar um mau funcionamento
por parte da câmara.
✎✎ Se a Detecção de movimentos não funcionar adequadamente, baixe as suas
mãos e, em seguida, levante-as novamente..

HOME ➾ Definições ➙ SUPORTE ➙ Actualiz. software
Utiliza a função de atualização do software para verificar e obter a versão
mais recente.
É também possível verificar manualmente se estão disponíveis atualizações.

Actualiz. software

Escolha Ligado.
Quando é detetado um ficheiro atualizado, o mesmo é
transferido automaticamente.
Quando a transferência do ficheiro estiver concluída,
aparece a janela de atualização do software.

Verificar versão de
actualização

Verifica se está instalada a versão de atualização mais
recente. Quando está disponível uma atualização,
o processo de transferência pode ser efetuado
manualmente.

✎✎ A versão mais recente pode ser obtida através do sinal de emissão digital
ou de uma ligação à Internet.
✎✎ Se mudar de programa durante a transferência do software através de um
sinal de emissão digital, o processo de transferência será interrompido. Se
voltar ao programa inicial. a transferência pode ser retomada.
✎✎ Se o software não for atualizado, determinadas funções poderão não
funcionar corretamente.
✎✎ [Apenas modelos nórdicos]
Pode verificar se o serviço OTA LG está disponível no Canal DTV premindo
o botão vermelho quando vir a mensagem Actualização Encontrada!
debaixo da faixa do canal.

Se ocorrerem os seguintes sintomas, efectue as verificações e os ajustes
descritos abaixo. Pode não existir qualquer avaria.

HOME ➾ Definições ➙ SUPORTE ➙ Teste de sinal

Mostra as informações de MUX e Serviço, etc. Se seleccionar Antena e
Satélite ou Cabo e Satélite, é apresentado apenas um teste de sinal para
Antena ou Cabo.

❐❐Geral

Problema

Solução

• Ajuste a localização ou a orientação da
Não é possível ver determinados
antena.
canais.
• Guarde os canais pretendidos utilizando
Sinton. Automática ou Edição de canais
Depois de ligar a TV, há um
• Isto não é um problema, pois este processo
intervalo de tempo antes de
destina-se a limpar o ruído que pode ocorrer
aparecerem as imagens completas.
na imagem quando liga a TV.

❐❐Imagens
HOME ➾ Definições ➙ SUPORTE ➙ Teste de imagem

Verifique se a saída do sinal de imagem é normal, começando com um Teste
de imagem.
Se não houver qualquer problema com a imagem de teste, verifique as
ligações dos dispositivos externos ou os sinais de transmissão.
Problema

As imagens do canal
anterior ou de outros
canais permanecem ou
o ecrã apresenta linhas
incomodativas.

Solução

• Tente ajustar a antena na direcção da estação de
TV ou consulte o manual para saber como ligar
correctamente a antena.

Problema

Aparecem
momentaneamente linhas
horizontais/verticais a
vibrar e padrões de rede de
pesca.

Solução
• Este problema pode ser causado por uma forte
interferência electrónica. Desligue outros dispositivos
electrónicos, tais como telemóveis, ferramentas
eléctricas ou outros pequenos electrodomésticos.

• Pode acontecer quando os sinais forem fracos ou a
A apresentação no ecrã fica
recepção for instável. Ajuste a orientação da antena
imobilizada ou não funciona
ou as ligações dos cabos.
correctamente numa
• Se a força ou a qualidade do sinal for baixa em
transmissão digital.
Sinton. manual, contacte a estação de televisão ou a
administração para que a situação seja verificada.
• Consulte o operador de cabo relativamente à
A transmissão digital não
subscrição e/ou ao sinal. (Consoante a sua
está ligada, embora o cabo
subscrição, a transmissão digital pode não ser
esteja ligado.
suportada.)

Problema

Solução

• Verifique as especificações do cabo HDMIⓇ. Utilize
apenas um cabo HDMIⓇ. Os outros cabos podem
fazer com que as imagens apareçam ou desapareçam
A imagem não é
progressivamente ou não sejam apresentadas
apresentada ou não é nítida
correctamente.
com uma ligação HDMI.
• Verifique se todos os cabos estão firmemente ligados.
Se as ligações não estiverem seguras, as imagens
podem não ser apresentadas correctamente.
Não funciona quando
o dispositivo de
• Assegure-se que o dispositivo e cabo USB são da
armazenamento USB está
versão 2.0 ou superior.
ligado.

❐❐Som
HOME ➾ Definições ➙ SUPORTE ➙ Teste de som

Execute primeiro um Teste de som para verificar se o sinal de saída do som é
normal.
Quando o teste de som for normal, verifique as ligações dos dispositivos
externos ou os sinais de transmissão.
Problema

A apresentação no ecrã
aparece, mas não existe
som.

Numa transmissão
analógica, o estéreo não
é nítido ou o som provém
apenas de uma coluna.

Solução

• Verifique os outros canais de TV.
• Certifique-se de que TV Colunas está definido para
Ligado.
• Numa zona de fraca recepção (zonas com sinais
fracos ou instáveis) ou se o multi áudio não estiver
estável, seleccione Mono em Multi Áudio.
• Ajuste o Balanço utilizando o botão de navegação.

Problema

O som da TV não está
sincronizado com os lábios
ou o som é interrompido
ocasionalmente.
Sempre que muda de canal,
o volume é diferente.

Solução

• Se isto acontecer num determinado canal de
TV, pode dever-se a problemas com o sinal de
transmissão de uma estação. Consulte a estação de
TV ou o operador de cabo local.
• Consoante o canal, podem existir diferenças de
volume.
• Defina Volume automático para Ligado.

Problema

Em determinados canais, o
som não é emitido ou só se
ouve a música de fundo. (Se
se tratar de um programa
criado para o estrangeiro)
Não existe som quando
ligado a HDMI/USB.

Solução
• Em Idioma, defina Idioma ➙ Idioma de áudio para
o idioma pretendido. Mesmo que altere o idioma
em Multi Áudio, depois de desligar a corrente ou de
mudar de canal, serão repostas as predefinições.
• Certifique-se de que o cabo HDMIⓇ é de alta
velocidade.
• Verifique se o dispositivo e cabo USB são da versão
2.0 ou superior.
• Utilize apenas ficheiros de música normais (*mp3).

❐❐Problema de ligação ao PC
Problema

A apresentação do
ecrã não aparece
depois de ser ligado
ao computador.

Não existe som
depois de ligar o
computador com o
cabo HDMI.

Solução

• Certifique-se de que o computador e a TV estão firmemente
ligados.
• Desligue a TV e volte a ligá-la utilizando o controlo remoto.
• Reinicie o PC com a TV ligada.
• Verifique se a resolução está correctamente definida para
entrada de PC.
• Para utilizar a TV como um monitor secundário, verifique se
o computador de secretária ou portátil suporta apresentação
em dois monitores.
• Volte a ligar o cabo RGB/HDMI.
• Consulte o fabricante da sua placa de vídeo para se
assegurar de que suporta saída de voz HDMI. (As placas de
vídeo em formato DVI precisam da ligação de um cabo de
som separado.)

Problema

Solução

Quando ligado ao
computador, o ecrã é • Defina a resolução para suportar entrada de PC. (Se não
cortado parcialmente
resultar, reinicie o computador.)
ou desloca-se para
• Seleccione Ecrã (RGB-PC) e ajuste Posição/Tamanho/Fase.
um lado.

❐❐Problemas de reprodução de filmes em Os Meus Média.
Problema

Os ficheiros da Lista
de Filmes não são
apresentados.
"Ficheiro inválido.". É
apresentada a mensagem
de erro acima ou a
imagem no ecrã não é
normal embora o som
esteja OK.

Solução

• Verifique se o ficheiro existente no dispositivo de
armazenamento USB pode ser lido no computador.
• Verifique se a extensão do ficheiro é suportada.
• Verifique se o ficheiro é reproduzido normalmente
no leitor de vídeo do computador. (Verifique se há
ficheiros danificados.)
• Verifique se a resolução é suportada pelo computador.
• Verifique se o codec de vídeo/áudio é suportado.
• Verifique se a velocidade de frames é suportada.

Problema

Solução

• Verifique se o ficheiro é reproduzido normalmente
"Áudio não compatível". É
no leitor de vídeo do computador. (Verifique se há
apresentada a mensagem
ficheiros danificados.)
de erro acima ou o som
• Verifique se o codec de áudio é suportado pelo
não é normal embora a
computador.
imagem no ecrã esteja OK. • Verifique se a taxa de bits é suportada.
• Verifique se a taxa de amostragem é suportada.

Problema

As legendas não são
apresentadas.

Solução

• Verifique se o ficheiro é reproduzido normalmente
no leitor de vídeo do computador. (Verifique se há
ficheiros danificados.)
• Verifique se o ficheiro de vídeo tem o mesmo nome do
ficheiro de legendas.
• Certifique-se de que os ficheiros de vídeo e de
legendas estão na mesma pasta.
• Verifique se o formato do ficheiro de legendas é
suportado.
• Verifique se o idioma da legendagem é suportado.
(Abra os ficheiros de legendas no Bloco de Notas para
verificar o idioma.)

✎✎ A imagem indicada pode diferir do seu televisor.
✎✎ Para obter informações sobre pedidos de assistência, consulte o menu da
TV.
HOME ➾ Definições ➙ SUPORTE ➙ Info do produto/serviço

❐❐Aviso de conformidade da UE
A LG Electronics declara por este meio que este produto está
em conformidade com as seguintes Directivas.
Directiva R&TTE 1999/5/CE
Directiva relativa à compatibilidade electromagnética 2004/108/CE
Directiva para equipamentos de BAIXA TENSÃO 2006/95/CE
Os produtos acima descritos estão em conformidade com os requisitos essenciais das
directivas especificadas.
Representante europeu:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holanda

❐❐Descarte (Apenas use lâmpadas utilizadas em televisores LCD)
• A lâmpada fluorescente usada neste aparelho contém uma pequena quantidade de
mercúrio.
• Não descarte este produto com o resto do lixo comum.
• O descarte desse produto deve ser feito de acordo com a legislação de sua região.

