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Manual SmartTV 

 

1) Pegar a chave do armário do DVD  na sala da coordenação da Cíntia/Jucymar. 

2)  Abrir o armário localizado na parte inferior da TV e utilizar o controle escrito SAMSUNG. 

 

                                                                                                 OU                                     

 

                                                                                                                     

3) Ligar a TV apertando no botão vermelho   

 

4)  Selecionar a origem : 

       4.1) Apertar o botão  Menu                               (no meio do controle); 

       4.2) Deslizar o dedo para direita e esquerda no espaço vazio da parte superior do botão menu; 

      4.3) Selecionar a opção entrada                            (que aparecerá na tela da TV) e pressionar   no mesmo lugar 

onde o seu dedo estiver no controle .     

 

 

Obs.:  

         Para operar a SmartTV do Ensino Fundamental  desconsiderar os itens 1, 2 , 4,1 e 4.2. 
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5) Escolher e clicar sobre a origem  (que aparecerá na tela da TV).    Tipos de origem: 

               - TV 

               - HDMI1/ DVI  ou HDMI3   ->   NET TV 

               - HDMI-CEC / HDMI2   ou HDMI1 -> Notebook 

                - AV2     -> DVD ou HomeTheather  

                - USB -> pen drive 

 

                                                             HDMI1/ DVI   ou HDMI3  ->   NET TV 

                ** Se for usar a TV, ligar o receptor digital 

                 da NET e usar o controle da NET. 

 

** Para  sair da função TV, desligue o 

receptor através do controle da Net, volte a 

utilizar o controle da Samsung, clique em 

Menu e selecione uma nova entrada ( ver 

item 2.2). 

 

                                       

                                                                                

                                                           HDMI-CEC / HDMI2   ou HDM1  -> Notebook 

           ** Para usar o notebook, ligar o cabo preto ((HDMI)  que está do lado esquerdo da TV ) com a entrada 

HDMI2 do notebook. 

** Para  sair da função Notebook, desligue o notebook  e volte a utilizar o controle da Samsung, 

clique em Menu e selecione uma nova entrada ( ver item 2.2). 

 

                                                            AV2     -> DVD ou HomeTheather 

           ** Ligar o equipamento através do controle de DVD ou HomeTheaher 

           ** Ao usar o HomeTheather abaixar o som da TV. 

          ou       

          ** Para  sair da função DVD ou HomeTheather , desligue o equipamento usando o respectivo controle ,  

volte a utilizar o controle da Samsung, clique em Menu e selecione uma nova entrada ( ver item 2.2). 

                                                                        

                                                                       USB     -> pendrive 

           ** Conectar o pendrive ao respectivo cabo. 
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Usando a SmartTV 

1) Para ativar a SmartTV (aperte o símbolo     do controle Samsung). 

                                                                                           

                                                                          

Vai aparecer o menu da SmartTV com os aplicativos. 

 

 

2) Para mover através das opções, deslize o dedo para cima, para baixo, direita ou esquerda  no espaço 

vazio da parte superior do botão menu; 

 

                            Obs.: para voltar aperte o botão return . 
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3) Opções da SmarTV 

 

Samsung Apps -  para baixar aplicativos para a TV. 

 

** Se o aplicativo pedir atualização, execute a operação clicando em executar. 

Fitness – para exercitar-se através do serviço de vídeo e gerenciar o  histórico de treino.  

 

Kids - O portal que  oferece uma variada programação educativa. 

 

Smart Hub -  Programação online, informação instantânea, jogos e entretenimento. 

 

WebBrowser – rapidez e facilidade de navegação na  Internet. 

Social TV – Para compartilhar experiências utilizando as redes sociais. 

Search all – para procurar conteúdos relacionados ao programa que você está assistindo na TV ou acessar outros 
recursos, como aplicativos  e recursos de rede social. 

Your vídeos – serviço de recomendação personalizada de filmes e outros conteúdos de vídeo. 

Family Story – para fazer uploads de fotos, até mesmo a partir de um dispositivo móvel,  compartilhar fotos, vídeos 

e eventos importantes, além de trocar mensagens. 
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                                  Ativando áudio/vídeo  

 

1) Selecione uma das opções do Transcortec (clique sobre um dos botões): 

 

 

 

 

                                     Net TV                 DVD              Notebook 

 

 

Observações: 

A sala do  Ensino Fundamental possui 3 tipos de equipamento de sonorização: 

- HomeTheather; 

- Som ambiente; 

- Amplificador (específico para o SmartBoard). 

 

 

 

 


