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INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 
Leia estas instruções antes de operar seu aparelho e 
guarde-as para referência futura. 
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NOTE
Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico. O uso profissional 
e/ou comercial de um dispositivo destinado a uso doméstico reduz sua vida 
útil e afeta negativamente as características de desempenho do dispositivo. 

COMPONENTES   
• Tesla Smart Ultra HD LED TV 
• Controle Remoto (x1) + AAA bateria (x2) 
• Magic controle remoto (x1) + AA bateria (x2) 

• Stand (x2) + Stand screw (x4) 
• Quick-start guide 
• Warranty Card  

NÃO ESTA INCLUÍDO Chave de fenda, cabo de antena, conexão de internet banda larga . 

CONTROLE REMOTO BÁSICO 
1.  : ligar, pressione para entrar ou sair do modo de espera. 
2. TV/RAD: Mudar para TV ou Rádio .
3.  : Procurar.
4. SUBTITLE: Ativar/desativar legenda.
5.  : Entra no menu de configurações rápidas .
6.  : Seleciona uma fonte de entrada.
7. Botões numéricos: pressione para selecionar canais ou 

inserir senhas. 
8. LIST : Verificando os programas salvos. 
9. ACESSO RÁPIDO: pressione e segure 0, você pode 

adicionar Acesso Rápido. 
10.  : exibe os botões adicionais no controle remoto. 
11. AD : Ativar/desativar a descrição de áudio. 
12.  : ajusta o nível de volume.
13. GUIDE : conferir o programa. 
14.  : alterar o programa. 
15.  : Selecione para ligar/desligar o som da TV .
16.   : Play.
17.   : Exibe o menu inicial. 
18.   : Pausa.
19.  BACK: Mover para a etapa anterior .
20.  EXIT: Fechar menu.
21. Botões de direção: para navegar pelos menus e 

configurações 
22. OK ( ): selecione o item atual, confirme a seleção.
23.  : Abra o TEXTO .
24.  T.OPT : Abra o menu de funções de TEXTO .
25. MOVIES : Procurar Movies
26. REC : Gravar.
27.   : Abrir Live Playback.
28.  : ir para Netflix.
29.  : ir para prime video.
30.  : para navegar use esse app.
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MAGIC CONTROLE REMOTO
Magic controle poderia ser adquirido separadamente 

Configurar controle remoto mágico 

1.  : Power, pressione para entrar ou sair do modo de espera. 

2.  : Você pode ligar/desligar a alimentação do decodificador. 

3. Botões numéricos: pressione para selecionar canais ou 
entrada senhas. 

4. LIST : Verificando os programas salvos. 

5. ACESSO RÁPIDO: pressione e segure 0, você pode adicionar 
Acesso Rápido. 

6.   :  Itexibe os botões adicionais no controle remoto 
Descreve audivelmente o conteúdo da tela .

7.  : Ajusta o nível de volume.

8.  : Selecione para ligar/desligar o som da TV .

9.  : Você pode alterar o programa. 

10.  : Confira o conteúdo recomendado. Pressione e segure o 
botão enquanto fala para usar a função de reconhecimento 
de voz. 

11.  : Exibe o menu inicial .

12.  : Entra no menu de configurações rápidas. 

13. Botões de direção : para navegar pelos menus e 
configurações. 

14. Wheel ( ): pressione para selecionar o item atual, conrm 
seleção, roda para selecionar o conteúdo. 

15.  : Voltar.

16. GUIDE : Guia

17.  : Seleciona uma fonte de entrada .

18.   : ir para a Netflix .

19.  : ir para Prime video.

20.   : para uso de navegação dentro de aplicativos.  
 : Gravar. 

21. MOVIES : Procurar Filmes

22.   : Parar.

23.   : Play.

Você pode selecionar as funções que deseja de maneira fácil e conveniente movendo e clicando o cursor na tela 
da TV, da mesma forma que usaria um mouse na tela do computador. 

1. Ligar a TV. Após cerca de 20 segundos, aponte o controle remoto para a TV e pressione a Roda (OK).

2. O controle remoto será registrado automaticamente e a mensagem de conclusão do emparelhamento será 
exibida na tela da TV. 

• Se o Magic Remote não for registrado, desligue e ligue a TV novamente e tente registrar novamente. 

RE-REGISTANDO O MAGIC REMOTE 
Se o ponteiro do Magic Remote não aparecer na TV, você deve registrá-lo novamente. 

1.  Segure o controle remoto em direção à TV e pressione e segure o botão GUIDE até que a instrução apareça. 

2. O controle remoto registrado anteriormente é cancelado e registrado novamente.
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MONTAGEM E INSTALAÇÃO ANTES DE COMEÇAR 
ANTES DE COMEÇAR
Espalhe o amortecimento para colocar a TV. Isso ajudará a evitar danos. 

1. Montagem do suporte uma. 

2. Troca de bateria do controle remoto 

a. Prenda os suportes à base da TV, garantindo que as marcações ‘A’ e ‘B’ na TV e nos suportes correspondam. 
b.  Insira três parafusos de suporte para cada suporte e use uma chave de fenda Phillips (não fornecida) para 

apertar. 

a. Abra a tampa do compartimento da bateria na parte de trás. 
b.  Insira duas pilhas tamanho AAA de 1,5 V, certificando-se de corresponder às marcações de polaridade  (+-) das 

baterias com o diagrama dentro do compartimento. 
c. Recoloque a tampa do compartimento da bateria. 

Base-R

Screws

Base-L Base-R

Screws

Base-L
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3. Conectando equipamentos periféricos 
Observação: 

1.  Quando você precisar conectar o dispositivo que suporta a função ARC, selecione a interface HDMI-2. 

2.  O conector HDMI pode realizar a função do conector DVI com comutador HDMI/DVI externo. 

3.  Os equipamentos periféricos e cabos descritos neste manual devem ser adquiridos separadamente. 
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4. LIGANDO A TV 

Desligar a TV

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica adequada e pressione o botão POWER (  ) no controle 
remoto, certificando-se de apontá-lo para o sensor na frente da TV. Como alternativa, você pode pressionar o 
botão liga/desliga na parte inferior do painel traseiro da TV. 

Pressione  POWER (  ) botão no controle remoto para entrar no modo de espera. Para desligar a TV 
completamente, desconecte o cabo de alimentação da tomada. Não deixe seu aparelho no modo de espera 
por longos períodos de tempo. Se você não for usar a TV por um longo período, é recomendável desconectar o 
aparelho da tomada e da antena. 

HOME PAGE

1. Launch Search
Para ver os detalhes, clique em The Enjoying Content 
Store -> Content Search no User Guide. 
2. Mover para o painel inicial 
Você pode selecionar ou controlar um dispositivo 
(móvel, dispositivo externo, dispositivos domésticos 
IoT, etc.) Conectado à TV. Para obter mais informações, 
consulte Conectando dispositivos externos -> Usando 
o painel inicial no Guia do usuário. 
3.  Mover para a entrada de TV que você usou 

recentemente 
4. Mover para o aplicativo usado recentemente 
Pressione longamente   botão no controle remoto 
ou focar nos recentes. Você pode executar ou fechar 
um aplicativo usado recentemente na lista fornecida na 
área de visualização na parte superior. 

5. Loja 
6. Apps
Você pode executar, mover e excluir os aplicativos 
instalados na sua TV. Concentre-se em cada área do 
aplicativo. Ele fornece a visualização na parte superior. 
Você pode verificar ou executar recursos úteis de cada 
aplicativo e conteúdo recomendado na visualização 
sem entrar no aplicativo. 
7. Web Browser
8. Fotos
9. Musica
10. Editar Apps
Você pode ver uma lista de todos os aplicativos 
instalados em sua TV, alterar suas posições ou excluí-los. 
11. Configurações 
Acesse o menu de configurações da TV. 
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CONFIGURAÇÕES

APLICATIVOS APPS 

Usando o armazenamento de conteúdo 
Você pode baixar e usar aplicativos de várias categorias, como educação, entretenimento, estilo de vida, notícias 
e jogos. 

1. Pressione o botão no controle remoto. 

2.  Inicie a Loja de Conteúdo

3. Selecione a categoria Todos os aplicativos mostrada na parte superior da tela. A lista de aplicativos 
disponíveis na categoria selecionada será mostrada. 

4. Selecione um aplicativo para configurar na lista. 

5.  Leia os detalhes do aplicativo e pressione Instalar. 

6. Quando a instalação estiver concluída, você poderá executar o aplicativo imediatamente.  

Configurações rápidas 
Para usar a função de configuração rapidamente Conjunto de controles leves de forma rápida e simples, como 
Modo de Imagem, Saída de Som, Temporizador e assim por diante. 

Pressione  no botal do controle remoto.

1. definir o modo de imagem. 

2. definir o modo de som. 

3. escolher Saída de Som. 

4. definir o Sleep Timer. 

5. Vá para a tela Conexão. 

6. Você pode definir mais opções

7. Você pode adicionar/excluir os itens de 
configuração rápida ou alterar sua ordem. 
Depois de entrar em cada item, pressione 
e segure o botão Wheel (OK) no controle 
remoto para ir ao menu correspondente. 
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS BÁSICOS 
Problema Solucao 

Má qualidade de imagem e som • Tente um canal diferente
• Ajuste a antena
• Verifique todas as conexões

Sem imagem ou som no status 
da TV 

• Tente outro canal
• Pressione ou o botão TV/AV
• Verifique se a TV está conectada
• Verifique a conexão da antena

Nenhum som ou o som está muito 
baixo em Volume maximo 

• Verifique as configurações de volume em todos os alto-falantes 
externos conectados à sua televisão

• Ajuste o volume da TV de acordo
• Verifique outro canal ou entrada
• Verifique se o MUTE não está ativado

Sem cor, cor errada ou 
tonalidades 

• Verifique se o programa em si é transmitido em cores
• Selecione o menu de imagem e ajuste os submenus de cor e tom

A imagem rola verticalmente • Verifique todas as conexões

Imagem borrada, som distorcido • Verifique a direção, localização e conexões com sua antena 
• Problemas podem ser causados pelo uso de uma antena interna (sinal 

ruim)

Mau funcionamento do controle 
remoto 

• Substitua as pilhas do controle remoto
• Verifique os terminais da bateria
• O controle remoto está fora do caminho, aproximadamente da TV 
• Remova quaisquer obstruções entre o controle remoto e o sensor IR 

da TV
• Verifique se o cabo de alimentação da sua TV está conectado e 

conectado

A imagem não está centralizada 
na tela 

• Ajuste a posição horizontal e vertical

“Sem sinal” na fonte HDMI • Teste o dispositivo com um cabo HDMI diferente
• Conecte ou disponha em outra porta HDMI
• Tente um dispositivo diferente conectado ao mesmo cabo e porta
• Execute uma redefinição de fábrica na sua TV
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