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MONTANDO A BASE DA TV
IMPORTANTE: A base da TV deve ser montada antes de ser utilizada.

1. Coloque a TV com sua face sobre um cobertor macio.
2. Instale a base. Verifique a posição do ressalto e encaixe a base no suporte até 

ouvir um click, comprovando que ela está encaixada.
3. Utilize uma chave para fixar os parafusos à base.
4. Coloque a TV sobre a mesa.

GUIA DE CONEXÕES PERIFÉRICAS
Conexões Lateral e Traseira

BEM-VINDO
CONFIGURAÇÃO INICIAL

Conexão de Sinal AV

Conexão Fones de ouvidoConexão de Antena
IMPORTANTE: Antes de utilizar os botões CH+ ou CH-, siga os 
procedimentos abaixo. Finalizada a busca você terá disponível 
os canais na sua região.

É a primeira tela exibida 
após ligar o aparelho. 
Ela permite ao usuário 
iniciar a instalação dos 
canais antes de acessar 
outras funções da TV. 
O usuário pode escolher 
entre as fontes de sinal de 
TV: Antena ou Cabo. 

Conecte o cabo de sua antena ou o cabo da TV a Cabo na entrada da TV 
“Antena/Cable”. Pela sua antena, você sintonizará os canais digitais e analógicos. 
Se utilizar o cabo da TV a Cabo, você sintonizará os canais da operadora de canais. 

Utilize a entrada HDMI para conectar o DVD, Blu-Ray, Box de TV a cabo, Video 
Game ou qualquer outro aparelho que disponibilize essa conexão. Utilizando 
essa conexão, a imagem ficará melhor, pois é uma conexão digital.

NOTAS: Uma vez que seu equipamento estiver conectado, use o seguinte 
procedimento para selecionar a entrada de sinal:
• Pressione a tecla Input e selecione a entrada adequada.
• Antes de conectar qualquer aparelho, desligue-o da tomada.

ATENÇÃO: Não coloque pressão na tela do aparelho, pois pode compro-
meter sua integridade. A garantia do fabricante não dá cobertura a abusos 
dos usuários ou instalações impróprias.
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