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PREZADO CLIENTE:

Agradecemos por adquirir nosso produto e lembramos que toda informação a respeito do uso deste equipamento se encontra neste
manual do usuário. 

Neste documento você pode encontrar tanto as explicações das diversas funções, bem como as normas de segurança para a correta
utilização da sua Pocket TV TELE System modelo TS 1.1PTV. 

Portanto, pedimos que leia atentamente o manual de usuário e conserve-o para futuras referências. 

A TV Digital aberta, oferece uma nova perspectiva de visualização da sua emissora preferida a qualquer hora, em qualquer lugar, parado
ou em movimento. Graças à digitalização da informação, a imagem e o som recebidos serão perfeitos. 
O sistema digital, contudo, traz algumas mudanças na forma de operar o seu produto e a principal será o tempo para sintonia e ou troca
de canais. Você observará que a emissora demorará alguns segundos para ser exibida e isto é inerente à nova tecnologia. A razão é que
o sinal da emissora será decodificado e carregado na memória interna antes de ser exibido, assim o tempo entre troca de canais, será
maior do que a sua TV analógica neste e em qualquer outro receptor digital. Poderá haver ainda congelamento de imagens momentâneas
e isto se deve à recepção de sinais fracos, que serão solucionados quando de uma melhor cobertura do sinal digital.

O perfeito funcionamento da Pocket TV está condicionada à existência de um sinal de TV Digital OneSeg com qualidade e potência
suficientes, transmitido pelas emissoras da sua cidade.
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CUIDADOS:
•  Para evitar danos e prolongar a vida útil da Pocket TV, mantenha seu produto limpo, não exponha ao sol ou em lugares de calor

excessivo e mantenha-o longe de umidade e água.

•  Nunca utilize produtos de limpeza que contenham álcool ou solventes (exemplo: thinner). Use um pano limpo e seco para limpar seu
produto.

•  Não deixe cair e nem deixe que caiam objetos sobre seu produto.

•  Não exponha ou jogue seu produto ao fogo, o mesmo contém bateria e poderá explodir.

•  Se houver vazamento da bateria interna evite tocar no fluído com as mãos desprotegidas. Se ocorrer vazamento em roupas limpe-as e
lave o mais rápido possível. Se houver contacto com os olhos, lave-o com água corrente e procure atendimento médico.

•  Certifique-se de fazer uma cópia de segurança dos arquivos armazenados no produto

Precauções ao usar o fone de ouvido

•  É perigoso escutar música no equipamento enquanto você corre ou caminha com um alto nível de volume. Para sua segurança, verifique
se a situação lhe permita operar seu equipamento sem perigo algum.

•  Para sua própria segurança NUNCA utilize seu equipamento enquanto dirige ou anda de bicicleta.

•   O som pode ser enganoso, já que à medida que passa o tempo o sistema auditivo se adapta a níveis de volume mais altos. Portanto,
mediante o uso prolongado, os níveis que parecem normais podem resultar em níveis de volume alto que poderão prejudicar sua
capacidade auditiva. Antes de usar o seu Pocket TV ajuste o volume para um nível seguro.

4

Pocket TV–v1.0:Pocket TV–v1.0  17/05/10  15:29  Page 4



PRINCIPAIS RECURSOS

7 Tela de 3.5” tipo TFT com 320*240 pixels de resolução

7 Compatível com padrão TV Digital ISDB-TB 

7 Compatível com os formatos de áudio compactados: WAV, APE, FLAC, OGG, MP3 e WMA.

7 Compatível com os formatos de vídeo compactados: XVID, MPEG-1, FLV D1@30fps WMV, ISDB-T, MPEG-4

7 Visualização de fotos nos formatos: JPG / BMP

7 Rádio FM com 20 posições de memória

7 Grava áudio da emissora FM

7 Leitor de Texto (e-book) no formato ‘txt’ 

7 Calendário

7 Alarme 

7 Compatível com cartão Micro SD até 8GB máximo.

7 Porta mini USB 2.0

7 Memória interna com 2GB
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DESCRIÇÃO DOS CONTROLES

1.  Antena interna retrátil (para usar, puxe-a completamente)

2.  Conector para antena externa (melhora o desempenho do produto)

3.  Conector Mini-USB 2.0 e entrada de alimentação DC

4.  Jack do fone de ouvido (estéreo) 

5.  Display

6. [2] Tecla Esquerda/Anterior, pressione e mantenha para retrocesso rápido

7. [V+] Tecla ‘para cima’, aumenta volume

8. [ ] Tecla ‘Retorno’  

9. [3] Tecla ‘Direita/Próximo’, pressione e mantenha para avanço rápido

10. [6] Tecla ‘Play/Pause/Confirma’

11. [V–] Tecla ‘para baixo’, diminui volume

12. Tecla lateral deslizante multifunção: deslize para cima para Travar as demais
teclas, deslize e mantenha para baixo para ligar/desligar

13. Abertura para o cartão tipo micro SD (atrás do suporte)

14. Orifício de ‘Reset’ (atrás do suporte)

15. Rebaixo da trava do suporte de mesa.

16. Suporte de mesa (para abrir, use a unha para destravar o suporte de mesa)
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INICIANDO

Conectando a alimentação

Insira o Adaptador AC/DC fornecido a uma tomada e conecte o
cabo ao produto.

Nota: 
•  Para ligar/desligar o produto, deslize e mantenha para baixo a

tecla lateral do produto.

Carregando a bateria

•  A bateria será carregada automaticamente quando conectado
ao Adaptador AC/DC ou a um computador via porta USB. Se
utilizar computador certifique-se de que o mesmo esteja ligado.

•  A bateria estará 80 % carregada em 3 horas e totalmente em 5
horas aproximadamente. Carregando via porta USB de um PC o
tempo de carga será maior e dependerá da capacidade de
corrente disponível na porta do PC.  

•  Indicação do nível de carga da bateria é a seguinte:

Completa

75% completa

50% completa

Baixa

Esgotada

Importante:  
•  Temperatura recomendada para carregar a bateria: 0  -  35ºC. 
•  Carregue completamente antes do primeiro uso ou quando não

utilizado por um longo período.
•  Carregue tão logo aparecera a mensagem ‘Bateria Baixa’.
•  A bateria poderá descarregar se o produto não for usado por

um longo período. Se for deixar o produto inativo por um longo
período (mais do que 2 meses) recomenda-se antes de desligar
deixar a carga da bateria a 75%.  

•  Certifique-se de que o produto não fique guardado em altas
temperaturas, recomenda-se guardá-lo em temperatura inferior
a 35ºC. 
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Inserindo cartão micro SD

Você poderá inserir um cartão do tipo micro SD (não fornecido) ao
seu produto aumentando em até 8GB a memória do produto. Na
lateral esquerda, abaixo do suporte de mesa escamoteável existe
uma abertura para inserção deste cartão. Para fazê-lo siga as
instruções:

•  Insira o cartão Micro SD na abertura lateral com os contatos
metálicos voltados para baixo.

Importante:
•  Não use de força excessiva ao inserir o cartão à abertura. 

•  Para remoção do cartão, pressione gentilmente o mesmo para
dentro e solte, o cartão sairá ligeiramente para fora e então você
poderá removê-lo suavemente

•  Durante transferência de dados, NUNCA retire o cartão..

OPERAÇÕES BÁSICAS

Ligar / Desligar o produto

•  Para ligar o produto, deslize e mantenha para baixo a tecla
lateral do produto até ligar efetivamente o mesmo.

•  Para desligar o produto, deslize e mantenha para baixo a tecla
lateral até que a tela de despedida aparecera.

Ajuste de volume 

•  Para aumentar o volume, pressione a tecla [V+].
•  Para diminuir, pressione a tecla [V–].

Reset do produto

Se ocorrer um mau funcionamento e ou travamento do produto,
utilize de um pino metálico (tipo clipe de papel), insira o no orifício
localizado abaixo do suporte de mesa escamoteável e pressione
levemente. O produto irá reinicializar automaticamente e os dados
do usuário não serão alterados.

Travar/Destravar todas as teclas

Este recurso previne o acionamento acidental de teclas enquanto
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você se move e ou assiste ao mesmo durante movimento.
Para Travar os comandos, deslize a tecla lateral para cima. Para
destravar volte a mesma chave para a posição central.

Acessar o menu principal

Uma vez ligado, após a tela de boas vindas, o menu principal
aparecerá. Se estiver em uma função qualquer, use a tecla [ ] para
voltar ao menu principal, dependendo de onde você estiver poderá
ser necessário pressioná-la várias vezes até retornar ao menu
principal. 
1. Pressione [V+] ou [V –] para escolher entre as funções: TV,

Music, Photo, Video, FM, APP e Setting.
2. Pressione [2] ou [3] para selecionar sub-itens para cada

função acima.
3. Pressione [6] para entrar na função / ajuste desejado.

Ícone Menu principal Descrição

TV Ver TV. 

Music Ouvir músicas.

Photo Ver fotos.

Vídeo Ver vídeos.

Ícone Menu principal Descrição

FM Ouvir Rádio FM.

APP Aplicações como: abrir pastas;
mostrar calendário; leitor de
texto.

Settings Ajustes personalizados para o
seu produto.

TV DIGITAL

Procura automática de canais

1.  Use [V+] ou [V–] para selecionar o
menu TV.

2.  Pressione [2] ou [3] para
selecionar Definição Área,
pressione [6].

3.  Use [2] ou [3] para selecionar o país (Brasil), pressione [6].

4.  Pressione a tecla [ ] para voltar ao menu TV.

5.  Pressionar [2] ou [3] para selecionar Procurar, pressione
[6].
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6.  Use [V+] ou [V–] para selecionar Busca Automática ou
Busca Manual, pressione [6] para iniciar a programação
automática.

Assistindo TV 

Ao término da programação automática, uma lista com todos os
canais sintonizados aparecerá na tela. Você poderá escolher o canal
desejado e pressionar [6] para assistir ao mesmo.

Se estiver em outra função qualquer e desejar assistir à TV, volte
ao menu principal e escolha a função TV. Escolha a função
Reproduzir e pressione [6]. Use [V+] ou [V –] para selecionar
a emissora desejada e pressione [6]. Enquanto assiste um
programa você poderá:

•  Usar [V+] ou [V –] para ajustar volume.

•  Usar [2] ou [3] para mudar a emissora para canal anterior ou
posterior da lista de estações sintonizadas.

•  Pressionando [6] uma vez, um sub menu será superposto à
imagem que permitirá visualizar a lista de canais, selecionar o
Audio desejado, Legenda (ligar / desligar) e Informação do sinal
recebido.

•  Use a tecla [ ] para voltar à tela anterior.

Fuso horário

1.  Pressione a tecla [ ]  para voltar ao menu TV.

2.  Pressione [2] ou [3] para selecionar Hora. Use [V+] ou [V–]
para escolher o fuso horário da sua região, pressione [6]
para confirmar.

MÚSICA

Reproduzindo músicas

1. Use [V+] ou [V–] para selecionar
o menu Music.

2. Pressione [2] ou [3] para selecio-
nar Reprod./Repr. Anterior,
pressione [6]. O menu de
reprodução de música aparecerá e
você poderá:

•  Pausar/Continuar reprodução: Pressione [6] para pausar a
reprodução. Para retomar reprodução, pressione [6]
novamente.

•  Mudar música: Pressione [2] ou [3] para mudar para anterior
ou próxima música respectivamente.

•  Procura rápida: Pressione e segure a tecla [2] ou [3] para
retroceder ou avançar rapidamente dentro da música.
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•  Ajuste Volume: Pressione [V+] ou [V–] para aumentar ou
diminuir o volume.

•  Adicionar Favorito: Pressione e segure [6], selecione
Adicionar Meus Favoritos no menu que aparecer na tela.
Selecione “Sim”, pressione [6].

•  Apagar arquivo: Pressione e mantenha [6], selecione
“Eliminar” no menu que aparecerá da tela. Selecione “Sim”,
pressione [6].

•  Saída: Pressione [6] para voltar à tela anterior.

Selecionando uma música da lista de reprodução
ou meus favoritos

1.  Pressione a tecla [ ] para voltar ao menu Music.

2.  Pressione [2] ou [3] para escolher Lista Reprodução ou
Meus Favoritos, pressione [6].

3.  Use [V+] ou [V–] para escolher a música, pressione [6] para
iniciar a reprodução.

Ajustes de música

1. Pressione a tecla  [ ] para voltar ao menu Music.

2. Pressione [2] ou [3] para selecionar Definição Música,
pressione [6].

11

Item Sub-item Descrição

Use [V+] ou [V–] Use [2] ou [3]  depois [6] 

Modo reproduzir Na Ordem Reproduz as músicas na sequência.

Aleatório Reproduz as músicas de forma aleatória.

Repetição Repetir Todos Repete todas as músicas.

Introdução Reproduz brevemente as músicas.

Single Uma Vez Reproduz a música atual uma vez somente.

Repetir Single Repete a música que está em reprodução.

Todas Uma Vez Reproduz, todas as música, uma vez.
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Item Sub-item Descrição

EQ Sel Normal Não há efeitos sonoros.

MS PlayFx-3D Efeito sonoro MS PlayFx-3D.

MS PlayFx-BASS Efeito sonoro MS PlayFx-BASS.

MS PlayFx-LEQ Efeito sonoro MS PlayFx-LEQ

Rock Equalizador ajustado para Rock.

Pop Equalizador ajustado para Pop.

Classic Equalizador ajustado para Clássica.

Jazz Equalizador ajustado para Jazz.

Personalizado Equalizador ajustado para Pessoal.

Definir Personalização Equalizador ajustado pelo usuário.
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Para ajustar o EQ:
1.  Selecione Definir Personalização, pressione [6].
2.  Pressione [2] ou [3] para navegar entre as barras do

equalizador.
3.  Pressione [V+] ou [V–] para ajustar o valor desejado.
4.  Pressione a tecla [ ], aparecerá um sub menu na tela.

Selecione “Sim” para salvar seu ajuste pessoal.

Letra da canção
O produto tem a capacidade de mostrar a letra da canção enquanto
reproduz a música. Entretanto é necessário que o arquivo gravado

pelo usuário contenha essa informação e somente o formato ‘LRC’
será compatível. 
Para adicionar ‘letra’ à canção, você deverá proceder como segue:
1. Download da internet, a letra de uma canção que deseja e

certifique-se de que tenha a extensão “.lrc”. 

2. Renomeie o arquivo da letra com nome da música. Certifique-
se de que letra e música tenham exatamente o mesmo nome,
mas com suas extensões distintas. 

3. Copie ambas na mesma pasta do produto.

4. A letra aparecerá na tela durante a reprodução da música.
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FOTOS

Visualizar Fotos

1. Use [V+] ou [V–] para
selecionar o menu Photo.

2.  Pressione [2] ou [3] para
selecionar a função Seq. de
slides, pressione [6]. O sub
menu de fotos aparecerá e você
poderá:

•  Mostrar a barra de ferramentas: Pressione a tecla [6] para
acionar a barra de ferramentas. 

•  Mudar Fotos: Pressione [2] ou [3] para mudar para anterior /
posterior respectivamente.

•  Procura rápida: Pressione e mantenha a tecla [2] ou [3] para
buscar rapidamente fotos anteriores ou posteriores
respectivamente.

•  Rotate fotos: Pressione [V+] ou [V–] para rodar as fotos no
sentido anti-horário ou horário respectivamente.

•  Adicionar a favorito: Pressione e mantenha [6] selecione
Adicionar Meus Favoritos no menu que aparece na tela.
Selecione “Sim” pressione [6] para confirmar.

•  Apagar arquivo: Pressione e mantenha [6], selecione
“Eliminar?” no menu que aparece na tela. Selecione “Sim”,
pressione [6] para apagar.

•  Saída : Pressione a tecla [ ] para voltar à tela anterior.

Selecione uma foto da lista de reprodução ou dos
favoritos

1.  Pressione a tecla [ ] para voltar ao menu Photo.

2.  Pressione [2] ou [3] para selecionar Seq. De Slides ou Meus
Favoritos, pressione [6] para entrar.

3. Use [V+],[V–],[2] ou [3] para escolher uma foto, pressione
[6] para exibir a foto em tela cheia.

Ajustes das fotos

1.  Pressione a tecla [ ] para voltar ao menu Photo.

2.  Pressione [2] ou [3] para selecionar Definições Foto,
pressione [6].
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Item Sub-item Descrição

Use [V+] ou [V–] Use [2] ou [3] depois [6] para confir.

Ajuste do tempo da seq. 5 / 8 / 10 / 16 ou 20 Segundos. Intervalo de tempo entre cada foto na sequência de slides.
de slides

Ajuste de efeitos da seq. Aleatório, Desligar, Esquerda para Direita, Efeitos especiais usados na transição de uma foto para a
de slides. Direita para Esquerda, Cima pra Baixo, outra.

Baixo pra Cima.
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VÍDEO

Assistir um vídeo

1.  Use [V+] ou [V–] para
selecionar a função Video no
menu principal.

2.  Pressione [2] ou [3] para
selecionar Reproduz/Repr.
Anterior, pressione [6]. O
sub menu de reprodução de
vídeo aparecerá na tela. Você
poderá:

•  Pausar/Continuar: Pressione a tecla [6] para dar uma pausa
na reprodução, e pressione [6] novamente para continuar a
reprodução.

•  Ajustar volume: Pressione [V+] ou [V–] para ajustar o volume.

•  Skip Videos: Pressione as teclas [2] ou [3] para acessar o
anterior / próximo vídeos respectivamente.

•  Busca rápida: Pressione e segure as teclas [2] ou [3]
retrocedem ou avançar o vídeo com visualização respec-
tivamente.

•  Funções na tela: Pressione e mantenha a tecla [6] até que
apareça a tela de funções para:
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a). Selecione “Eliminar” para apagar o arquivo que está em
reprodução.

b). Selecione Retornar ao Ponto Marcado e pressione [6].
Você visualizará o vídeo a partir deste ponto na próxima vez que
assistir o mesmo.

c). Selecione Selec. Para Reproduzir. Use [2] ou [3]  para
selecionar Hora/Minuto e pressione [V+] ou [V–] para selecionar
um ponto desejado, pressione [6] para reproduzir a partir do
ponto escolhido.

•  Sair: Pressione a tecla [ ] para voltar a reprodução normal do
vídeo.

Selecionando um vídeo de uma lista de repro-
dução ou o último reproduzido

1.  Pressione a tecla [ ] para voltar ao menu Video.

2.  Pressione [2] ou [3] para selecionar a  Lista Arquivos Video
ou Lista Ponto Marcado, pressione [6].

3.  Use [V+] ou [V–] para selecionar um vídeo, pressione [6]
para reproduzir.

Ajustes de vídeo

1.  Pressione [ ] para retornar ao menu Video.

2. Pressione [2] ou [3] para selecionar Conf. De Reprodução,
pressione [6]. Você pode ajustar o tamanho da imagem no
display. 

3.  Use [V+] ou [V–] para selecionar “Tela Cheia” ou “Normal”,
pressione [6] para confirmar.

RÁDIO FM

Procurar estações de rádio

Importante: Conecte sempre seu fone de ouvido uma vez que o
mesmo funciona como antena externa. 

1. Use [V+] ou [V–] para
selecionar o menu FM.

2.  Pressione [2] ou [3] para
selecionar o sub-menu da
‘região’ e pressione [6].

3.  Use [V+] ou [V–] para
selecionar a região ‘EUA’, e
pressione [6].

15
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4.  Pressione a tecla [ ] para voltar ao menu FM.

5.  Pressione [2] ou [3] para selecionar a função “Procurar”,
pressione [6] para iniciar a busca automática. Ou você pode
selecionar Ouvir Rádio e pressionar [6], após isso pressione
ou pressione e mantenha [2] ou [3] para procurar uma
estação manualmente.

Ao finalizar a busca automática uma lista, com as estações FM
sintonizadas, aparecerá na tela. Pressione [2] ou [3] para
selecionar uma estação, pressione [6] para ouvir a mesma. 

Ou pressione a tecla [ ] para voltar ao menu FM Selecione Ouvir
Rádio e pressione [6].

Ou pressione a tecla [ ] para voltar ao menu FM. Selecione Lista
de canais Pré-Definidos pressione [6]. Use [V+] ou [V–] para
selecionar uma estação.

Enquanto você escuta uma rádio FM, você poderá:
•  Usar [V+] ou [V–] para ajustar o volume. Usar [2] ou [3] para

mudar para a estação anterior / posterior respectivamente.

•  Pressionar [6] para mostrar uma janela que permitirá:
a). Escolher “Memorizar” pressionando [6], use [2] ou
[3] para selecionar uma estação e pressione [6] para
confirmar.

Gravar áudio de uma estação de FM

Esta função permite gravar o áudio da rádio FM diretamente na
memória interna do produto. Durante a audição da rádio:

•  Pressione e mantenha pressionada a tecla [6] até a tela do
sub-menu aparecer,

•  Use [V+] ou [V–]  e escolha a opção Gravação FM e pressione
[6] para iniciar a gravação.

•  Ao término pressione [ ], uma mensagem aparecerá na tela
solicitando ‘Guardar’, escolha entre ‘Sim’ / Não’ e confirme com
a tecla [6]. Observe que o arquivo será nomeado como
‘FXXX.WAV’ seqüencial.

•  Para ouvir à gravação, acesse o menu APP, escolha a opção
‘Vista Pasta’, pasta ‘Flash’, pasta ‘Record’ e escolha o arquivo
gravado e pressione [6] para iniciar a reprodução.

16
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USANDO AS APLICAÇÕES

1. Use [V+] ou [V–] para selecionar
a função  Aplicações no menu
principal.

2.  Pressione [2] ou [3] para
selecionar um item e pressione
[6].

Calendário

Selecione  Calendário e pressione [6]. O calendário será
mostrado na tela.

•  Use [2] ou [3] para mudar os anos.

•  Use [V+] ou [V–] para mudar os meses.

•  Pressione e mantenha [6] para entrar no menu de ajuste de
data / hora.

Lendo um arquivo e-Book

Selecione a opção Leitor Texto e pressione [6]. O lista com os
arquivos texto (eBook) aparecerão no display.

1.  Use [V+] ou [V–] para selecionar o arquivo ou pasta desejada. 

2.  Pressione [6] para abrir a pasta ou para iniciar a leitura do
texto ebook. Enquanto lê um ebook você poderá:

•  Usar [2] ou [3] para fazer pagina para cima / para baixo.

•  Pressionar e manter pressionada [V+] ou [V–] para avançar /
retroceder no texto rapidamente.

•  Pressionar e manter pressionada [6] para entrar no sub-menu
do ebook. Use [V+] ou [V–] para selecionar um item a ajustar e
então pressione [2] ou [3] para alterar os valores e pressione
[6] para confirmar.

Arquivos da pasta

Selecione Vista Pasta e pressione [6]. Todos os arquivos e
pastas armazenadas no produto aparecerão na tela. Pressione [V+]
ou [V–] para navegar entre os arquivos e pastas.

•  Para abrir uma pasta, realce a e pressione [6]. Para retornar
ao diretório superior pressione [ ].

•  Para abrir um arquivo, realce o e pressione [6]. Para retornar
a lista da pasta pressione [ ].

17

Pocket TV–v1.0:Pocket TV–v1.0  17/05/10  15:29  Page 17



ALTERANDO AJUSTES DO PRODUTO

Você poderá alterar as configurações do seu produto adequando-o à sua necessidade.
1.  Use [V+] ou [V–] to selecionar a função Settings no menu principal

2.  Pressione [2] ou [3] para selecionar o item desejado e pressione [6].
Selecione “Data & Hora’ para ajuste de tempo.
Selecione “Sistema” para entrar no menu de ajuste do sistema.
Selecione “Idioma” para entrar no menu de idioma.
Selecione “Visor” para entrar no menu do display.

18

Itens ajustáveis

Itens ajustáveis Descrição
Data & Hora Ajusta hora, data e alarmes.
Sistema Info do sistema Verifica as informações sobre o sistema do produto.

Carregar Definiç.  de fábrica Retorna todos os ajuste ao padrão de fábrica.
Tempo de Desligar Automático Define o tempo de desligar automaticamente o produto.

As opções disponíveis são: Nunca, 3, 5, 10, 15 e 20 Minutos.
Idioma Ajuste de idioma do OSD.
Visor Tempo de ilumin. de fundo Ajusta o tempo de iluminação traseira

As opções disponíveis são: 5, 10, 15, 20, 30 segundos ou Sempre On.
Brilho Ajuste do brilho da display.

As opções disponíveis são: Muito Escuro, Mais escuro, Normal, Mais 
brilhante e Muito Brilhante.

Modo de ilumin. de fundo Ajusta o modo de iluminação traseira.

As opções disponíveis são: Escuridão ou Obscurecido.
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Ajuste de data e hora
1. Use [V+] ou [V–]  para selecionar a função Settings no menu

principal

2. Pressione [2] ou [3] para selecionar o sub-menu “Data &
Hora” e pressione [6] para acessar o menu Conf. de relógio.

3. Use [V+] ou [V–] para selecionar ‘Definir Hora’ ou ’Definir
Data’, e pressione [6] para iniciar o ajuste de hora ou data.

4. Use [2] ou [3] para realçar o próximo ou prévio ajuste
(hora/minutos/segundos ou ano/mês/dia), pressione [V+] ou
[V–] para ajustar a hora e a data.

5. Pressione [6] e selecione “Sim” para confirmar, ou selecione
“Não” para não confirmar e sair do menu.

Ajuste de alarme
1. Use [V+] ou [V–] para selecionar a função Settings no menu

principal

2. Pressione [2] ou [3] para selecionar o sub-menu “Data &
Hora” e pressione [6] para acessar o menu Conf. de relógio.

3. Use [V+] ou [V–] para selecionar ’Definir Alarme’, e pressione
[6] para iniciar o ajuste de alarme.

4. Pressione [V+] ou [V–] para escolher Alarme 1 ou Alarme 2,
e pressione [6] para iniciar o ajuste.

5. Use [V+] ou [V–] para selecionar o item a ser ajustado e
pressione [2] ou [3] para mudar o valor.

6. Pressione [6] para confirmar ou pressione [ ] para sair e
não confirmar os ajustes.

Conectando a um PC
Seu computador pessoal deve possuir as características mínimas
como segue:
•  Pentium 200MHz ou melhor
•  Sistema operacional Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7
•  Porta USB disponível.

Copiando arquivos do computador
Arquivos podem ser transferidos diretamente do PC para o seu
produto utilizando um cabo USB (fornecido).
1.  Certifique-se de ter ligado / inicializado seu PC antes de

conectar o produto
2.  Conecte o cabo no produto e depois conecte a outra

extremidade a uma porta USB livre do seu PC
3.  O computador indicará que um ‘Novo hardware’ e deverá

iniciar a instalação do driver automaticamente. Aguarde a
completa instalação do driver. Ao final um novo ‘Disco
removível’ estará criado no ‘Meu Computador’.

19
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4.  Para melhor administrar os dados no produto sugerimos que
você crie pastas específicas às funções tais como: Música, Fotos,
Vídeo e etc. Selecione o arquivo que deseja copiar do seu PC
para o produto, arraste e solte-o na pasta desejada dentro do
‘Disco removível’.

5.  Para desconectar o produto, dê um duplo ‘click’ no ícone

‘Remover hardware com segurança’ localizado na barra
de ferramentas e então ‘click’ OK. Você poderá desconectar o
produto/cabo do PC.

Atenção: Não desconecte o cabo USB durante a transferência de
dados entre o produto e o PC. Isto poderá ocasionar mau
funcionamento do produto ao executar os arquivos..

20

CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Problema Solução
Ausência de sinal. • Certifique-se que na sua região/cidade tenha transmissão de TV Digital one seg aberta e se

o sinal é forte o suficiente.

A Pocket TV não liga. • Assegure-se de que a bateria esteja carregada.

As teclas frontais não atuam. • Verifique se a tecla ‘hold’ na lateral do produto não está ativada.

Não há áudio no alto-falante frontal. • Assegure-se de que o fone de ouvido não esteja conectado ao conector de fones.

• Verifique se o nível de volume não se encontra no mínimo.

Algumas músicas ou vídeos não • O arquivo MP3 foi comprimido com uma velocidade de transferência de dados não suportado
aparecem ou não tocam. pelo reprodutor. Utilize uma velocidade de transferência Standard ou de um formato

reproduzível pelo reprodutor.

• É possível que o arquivo de música esteja em um formato que o reprodutor não reconheça.
Os formatos compatíveis são: WAV, APE, FLAC, OGG, MP3, WMA e AAC

• Pode ser que o arquivo de áudio ou vídeo esteja corrompido. Primeiro efetue uma cópia de
segurança no seu PC, apague a música do reprodutor e transfira novamente o arquivo.
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Problema Solução
O texto no eBook não apresenta • Verifique se o idioma selecionado está correto.

acentuação.

Recepção ruim de FM. • Conecte o fone de ouvido para melhorar a recepção ou mude a posição do produto buscando
um sinal com maior intensidade.

O Pocket TV está ‘congelado’. • Pressione a tecla RESET na parte inferior do produto e reinicialize o produto.

O PC não reconhece o reprodutor • Operação não foi efetuada corretamente. Desconecte e volte a conectá-lo.
ou os arquivos não são transferidos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Display –––––––––––––––––––––––––––– 3.5” TFT
Resolução –––––––––––––––––––––––––– 320 x 240 4:3
Formatos de áudio compatíveis –––––––––– WAV,APE, FLAC, OGG, MP3,WMA,AAC
Formato de fotos compatíveis –––––––––––– JPG/BMP; resolução máxima: 16MB
Formato de vídeos compatíveis –––––––––– XVID, MPEG-1,FLV  D1@30fps WMV,RMVB,MPEG-2,DIVX,ISDB-T, MPEG-4
Condições de armazenagem –––––––––––– Umidade <90%,-20~60°C
Condições de uso –––––––––––––––––––– Umidade <80%,-10~45°C
Cartão compatível –––––––––––––––––––– Micro SD (até 8G)
Alimentação –––––––––––––––––––––––– Adaptador AC/DC 100 - 240V ac, 50~60Hz; Saída: DC 5V 1.2A)
Dimensões L x A x P em mm: –––––––––––– 111.8 x 71.5 x 13.5
Peso em gramas –––––––––––––––––––––– 118+/-5

21
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ZELANDO PELO MEIO AMBIENTE

22

Seu aparelho contém uma bateria de
polímero de lítio interna.

Nem a bateria nem o aparelho devem
ser atirados no fogo.

A bateria ou o aparelho pode exigir a
reciclagem de acordo com as leis locais.
Entre em contato com as autoridades
reguladoras locais para obter mais
informações.

Nem a bateria nem o aparelho devem
ser descartados no lixo.

Suporte técnico

0800 772 7277

suporteav@telesystem.it
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GARANTIA

A TELE System Electronic do Brasil Ltda. assegura ao
proprietário identificado da Pocket TV, modelo TS 1.0 PTV, garantia
contra defeitos de fabricação que a torne imprópria ao uso a que
se destina desde que constatado por técnico autorizado pela TELE
System, pelo prazo de 90 dias, por força de lei, mais 275 dias por
liberalidade da TELE System, (totalizando 1 ano), a partir da data
de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, segundo a nota
fiscal de compra. Desta maneira, a garantia somente terá validade
com a apresentação da nota fiscal de compra, sem rasuras ou
alterações.
A garantia cobre totalmente a mão-de-obra e peças com defeitos,
ou se necessário a substituição do aparelho, desde que
devidamente constatados como sendo de fabricação, por técnico
autorizado pela TELE System. Peças sujeitas a desgaste natural,
peças de aparência e acessórios em geral, incluindo o cabo de
interface USB e fones de ouvido, têm garantia restrita ao prazo
legal de 90 dias. O consumidor tem o prazo de 90 dias para
reclamar de irregularidades aparentes evidentes no produto.

A garantia não se aplica, e será considerada nula e sem
efeito, quando o aparelho:
1.  Apresentar problemas devido ao uso ou instalação

inadequados;

2.  For instalado em desacordo com as instruções do respectivo
manual;

3. For conectado à rede elétrica fora do padrão, imprópria ou fora
das especificações; 

4. Estiver sido exposto à flutuação excessiva na voltagem;

5. Sofrer tentativa de manutenção por pessoas não autorizadas;

6. For aberto ou manuseado internamente;

7. Sofrer dano por acidente, queda, maus tratos, imersão ou
derramamento de líquidos;

8. Apresentar problemas decorrentes de sinistros como raios,
incêndios e inundações;

9. Tiver seu número de série ou dados da nota fiscal, alterados ou
rasurados.

A garantia não cobre os seguintes itens:
1. Atendimento em domicílio;
2. Remoção e transporte dos produtos (ida e volta);
3.  O cabo de interface USB e fones de ouvido, após 90 dias do

início do prazo de garantia.

TELE System Electronic do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Av. Maria Coelho Aguiar, 573 – cj. 21

S.Paulo – SP - BRASIL – 05805-000

CNPJ 02.082.614/0001-95
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Producido por:

CNPJ: 07.208.315/0001-78  IE. 06.300.385-6
Con exclusividad para:

TELE System Electronic Ltda.
CNPJ: 02.082.614/0001-95

Indústria Brasileira
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