
Histórico do software 

OBSERVAÇÃO: cada versão nova contém todas as soluções identificadas na versão anterior. 

O software mais recente soluciona os problemas abaixo: 

 

Q5552_0.140.46.0 (Data da publicação: 2012-01-05) 

• Ambilight não está funcionando. (Aplicável somente para as séries 6000 e 8000) 

• Um som metálico pode ser ouvido via conexão HDMI. 

• Nenhum serviço HD + é exibido depois da atualização do software do provedor. 

• filme alugado em uma locadora on-line simplesmente para. 

• A TV emite um som de estalo durante a exibição do conteúdo de um dispositivo conectado via 

conexão HDMI. 

Q5552_0.140.44.0 (Data da publicação: 2011-12-12) 

• Perda constante de som e imagem ao assistir canais analógicos.  

• A tela da TV fica piscando ao assistir a canais digitais com o aplicativo Ginga. (Aplicável somente ao 

Brasil)  

• Perda constante de som ou mudança repentina de volume na conexão AUDIO OUT (S/PDIF) (Saída de 

áudio [S/PDIF].  

• Perda constante de som em determinados decodificadores conectados via HDMI.  

• Não é possível reproduzir arquivos de vídeo via conexão DLNA.  

• A imagem congela ao assisitir canais HD. 

Q5552_0.140.36.0 (Data da publicação: 2011-05-31) 

• Problemas ao renomear o ícone do dispositivo devido à falta de caracteres quando o idioma 

português é selecionado no menu.  

• Ao acessar o Guia eletrônico de programação (EPG), o padrão é sempre o primeiro canal listado no 

EPG em vez do canal que está sendo exibido.  

• A TV não reproduz som na saída DIGITAL AUDIO OUT (S/PDIF).  

• Os bloqueios de macro são exibidos em canais digitais.  

• Sem som ao assistir à TV ou a um dispositivo conectado via HDMI.  

• A TV pára a reprodução automaticamente após duas horas assistindo a um filme alugado na Online TV. 

(Aplicável somente nos modelos de Online TV)  

• Tela com cor verde ou rosa ao navegar na Online TV. (Aplicável somente nos modelos de Online TV)  

• O canal é exibido em uma tela pequena no canto superior direito após sair de [Browse Online TV] 

(Navegar na Online TV). (Aplicável somente nos modelos de Online TV) 



Q5552_0.140.25.0 (Data da publicação: 2011-01-03) 

• TV sem som depois de trocar os canais.  

• TV sem imagem em canais analógicos.  

• A solicitação [deactivate the Closed Caption if you wish to activate the application] (desative a Close 

Caption se você deseja ativar o aplicativo) não aparece com a troca de canais usando o aplicativo 

"Ginga".  

• A Close Caption não aparece em canais analógicos.  

• O vídeo treme ao executar as funções de avanço/retrocesso rápido, pausa, pular, anterior/próximo 

etc. durante a reprodução de arquivos de vídeo TS no dispositivo de memória USB.  

• A TV entra no modo de espera automaticamente depois de 2 a 3 horas de operação.  

• Ao selecionar um filme na TV Online depois de reproduzir um filme no computador [pesquisa da TV], a 

TV continua reproduzindo o filme no computador. (Aplicável somente nos modelos de TV Online)  

• A TV congela quando a opção para renomear canais é selecionada.  

• Não foi possível acessar a TV Online depois de ter feito o download de um novo certificado. (Aplicável 

somente nos modelos de TV Online)  

• Atraso de vídeo (problema de sincronização labial) observado durante a reprodução de arquivos XVID 

e DIVX no dispositivo de memória USB.  

• A TV liga automaticamente no modo de espera.  

• TV sem imagem depois de sair do modo de espera se a TV estivesse em HDMI antes de ter entrado no 

modo de espera. 

Q5552_0.133.3.0 (Data da publicação: 2010-10-07) 

• Software de produção inicial. 


