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Passo 1 Conhecendo sua HDTV AOC 18,5”/21,5” 
Veri�que os paineis frontal, lateral e traseiro para se familiarizar com os botões de 
controles e opções de conexão. Consulte o Guia de Usuário para mais informações sobre 
como obter o melhor de sua HDTV AOC 18,5”/21,5”.

Registre sua TV hoje. Registrando, você receberá atualizações do produto, 
noti�cações de garantia e as últimas informações.
Visite www.AOC.com

Passo 2 Instalação das pilhas do controle remoto
Remova a tampa na traseira do controle remoto. Insira as pilhas conforme 
indicado, então reposicione a tampa.

Parabéns por ter comprado um produto de alta qualidade AOC. 
Sua HDTV AOC 18,5”/21,5” é projetada para desempenho 
con�ável e livre de problemas.
Use este guia para a con�guração inicial de sua TV. Se você possuir 
dúvidas, consulte seu Guia do Usuário para mais informações.

Conteúdo da Embalagem
Unidade de TV AOC T954we/T2254we
Controle remoto
Pilhas AAA (2)
Suporte de pedestal
Dois parafusos
(para conectar a Base ao suporte)
Manual do Usuário
Guia de Con�guração Rápida
Cabo de energia
Adaptador de cabo de áudio 2-para-1

Para conectar sua TV a um suporte de parede:
Solte os parafusos na traseira do suporte.
Puxe a base de suporte da articulação e remova a base de suporte de sua TV.
Prenda o suporte de parede na traseira de sua TV utilizando quatro parafusos M4, conforme indicado na ilustração.
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Nota: Suporte de parede de 75 mm x 75 mm e parafusos M4 não inclusos.

Guia de Con�guração T954we
T2254we



canais imagem som configura誽o

lista de canais canais e antena

selecionarOK retornarMENU sairSAIR

Cabo RCA de Componente e Estéreo*

ANTENA/CABO
DIGITAL/ANALÓGICO

Cabo Coaxial (RF)*

HDMI

HDMI*

USB

USB

COMPONENTE

Pb PrYÁudio

ÁudioVGA

Cabo VGA e mini-conector estéreo

Cabo RCA A/V *

ENTRADA AV

VÍDEOÁudio

XXXXXXXXXXX XX www.AOC.com, Phone: 888-662-9888

Passo 3  Selecione os cabos e faça as conexões
Seguindo o sistema codi�cado por cores, use os cabos apropriados e conecte sua Fonte 
de Sinal e Equipamento Adicional às entradas codi�cadas por cores em sua TV. 
(Consulte o Mapa de Conexão na parte inferior da página.)

Passo 5  Conexão de Energia
Conecte o cabo de energia AC a uma tomada elétrica. Pressione o botão de energia na 
lateral de sua TV ou POWER em seu controle remoto para ligar a TV.

Passo 6  Procura de canais
NOTA: Você deve conectar uma antena ou cabo antes de proceder com este passo. Pressione 
MENU no controle remoto e utilize os botões de seta para selecionar canais. Selecione canais e 
antena > adicionar canais para começar a burcar. Sua TV começará a buscar e automatica-
mente lembrará quais canais estão disponíveis para você. Use o botão INPUT em seu controle 
remoto para alternar entre componentes.

Passo 4  Conexão de seus componentes
Conecte seus componentes usando o diagrama abaixo como um guia. Use 
o botão INPUT em seu controle remoto para alternar entre componentes.

Entrada AV/Vídeo Componente
Conecte um DVD player, VCR ou outro componente com fonte AV e entrada de áudio com 
adaptador de cabo de áudio 2-para-1. 
Conecte um DVD player, decodi�cador ou outro componente com fonte de entrada de áudio e 
vídeo componente (YPbPr) com adaptador de cabo de áudio 2-para-1.

Entrada AV/Vídeo Componente
Conecte um DVD player, VCR ou outro componente com fonte AV e entrada de áudio com 
adaptador de cabo de áudio 2-para-1. 
Conecte um DVD player, decodi�cador ou outro componente com fonte de entrada de áudio e 
vídeo componente (YPbPr) com adaptador de cabo de áudio 2-para-1.

Entrada PC/VGA
Conecte às portas VGA e áudio de um 
computador .

Entrada de Áudio
Conecte o áudio analógico L/R com 
cabo adaptador de áudio 2-para-1.

Entrada HDMI
Conecte um  DVD  ou decodi�cador com uma porta HDMI (cabo de  áudio não requerido).

Entrada de Antena
Conecte um cabo aéreo (VHF/UHF) de antena ou 
analógico para assistir transmissão de TV padrão.

USB
Insira o dispositivo de 
armazenamento USB 
na porta USB para 
futura atualização de 
software. 


