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Este manual é fornecido como um guia operacional para o usuário. Todas as declarações, informações 
técnicas e recomendações contidas neste manual e em qualquer guia ou documentos relacionado 
são acreditados como confiáveis, mas a precisão e a sua integralidade não estão garantidos ou 
justificados, e eles não pretendem ser, nem devem ser entendidas como, representações ou garantias 
relativas aos produtos descritos.
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Informações importantes
AVISO 

ATENÇÃO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

NÃO ABRA

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, 

NE PAS OUVRIR

PRECAUCION
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO

NO ABRIR

Este símbolo se destina a alertar o usuário para a 
presença de “voltagem” insinuada dentro do gabinete 
da TV que pode ser de magnitude suficiente para 
constituir risco de choque elétrico Às pessoas. 

Este símbolo se destina a alertar o uusário para a 
presença de importantes instruções de operação 
e manutenção (assistência) na literatura que 
acompanha a TV.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha esta 
TV à chuva ou umidade. O aparelho não deve ser exposto a respingos 
e a nenhum objeto com líquidos, tal como vasos, deve ser colocado 
sobre o aparelho. 

ATENÇÃO
Para evitar choque elétrico, não use este plugue AC polarizado com 
um receptáculo de cabo de extensão, ou outra saída a não ser que 
as lâminas possam ser totalmente inseridas para evitar a exposição 
da lâmina.

Use o suporte de montagem em parede ou suporte de TV que foi 
recomendado pela AOC, e por favor, consulte o seu revendedor para 
obter informações detalhadas.

A utilização com suporte de parede ou outros suportes de TV pode 
causar instabilidade e possivelmente resultar em lesões. 

NOTIFICAÇÃO 
FCC Classe B Estatuto de Interferência de Frequência de Rádio
Aviso: (Para MODELOS CERTIFICADOS FCC)
Este equipamento foi testado e verificado como cumprindo com os 
limites para um dispositivo digital de Classe B, com relação à Parte 
15 das Regras FCC. Estes limites são designados para fornecer 
proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação 
residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de 
frequência de rádio, e se não instalado e utilizado de acordo com as 
instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de 
rádio.
No entanto, não há garantia que a interferência não ocorrerá numa 
instalação particular. Se este equipamento causar interferência 
prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser 
determinada ligo ligamento e desligamento do equipamento, o 
usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência a partir de uma 
ou mais das seguintes medidas:
	Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
	Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
	Conectar o equipamento em uma saída em um circuito diferente 

do qual o receptor está conectado.
	Consultar o vendedor ou um técnico especializado em rádio / TV 

para ajuda. 

Em conformidade com os regulamentos da FCC, você é alertado 
de que quaisquer alterações ou modificações não expressamente 
aprovadas neste manual podem anular sua autoridade para 
operar este equipamento.

Para mais detalhes sobre as precauções de segurança, consulte 
“Instruções de segurança importantes” e “Instruções importantes de 
uso” abaixo.

Instruções Importante de 
Segurança
1) Leia estas instruções.
2) Guarde estas instruções. 
3) Preste atenção em todos os avisos. 
4) Siga todas as instruções.
5) Não use este equipamento perto da água. 
6) Limpe só com o tecido seco. 
7) Não bloqueie nenhuma das aberturas de ventilação. Instale de 

acordo com as instruções do fabricante.
8) Não instale perto de nenhuma fonte tal como radiadores, 

medidores de calor, fornos, ou outros equipamentos (incluindo 
amplificadores) que produzam calor.

9) Projeta o cabo de alimentação contra ser pisado ou pinçado 
particularmente no plugue, receptáculo de conveniência, e o 
ponto onde eles saiam do equipamento.

10) Só use anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
11) Use apenas com o carrinho, apoio, tripé, presilha ou mesa 

especificada pelo fabricante, ou vendidos com o equipamento. 
Quando um carrinho for usado, tome cuidado ao mover a 
combinação do carrinho/ equipamento para eitar ferimentos por 
tropeços.

12) Desconecte este aparelho durante tempestades elétricas ou 
quando não estiver usado por longos períodos. 

13) Consulte todos os centros de serviço para pessoal de serviço 
qualificado. O centro de serviço é necessário quando o 
aparelho foi danificado de qualquer maneira, tal como cabo de 
energia ou plugue danificado, líquido respingado ou objetos 
daíram dentro do aparelho, o aparelho foi exposto à chuva ou 
umidade, não opera normalmente ou foi derrubado.

14) Se qualquer objeto sólido ou líquido cair dentro do gabinete, 
desligue a TV imediatamente e mande-a ser verificada por um 
técnico qualificado antes de operar-la. 

15) Evite operar a TV em temperaturas abaixo de 32°F (0°C).
16) Se a TV for transportado diretamente de um local frio para 

um quente, ou se as mudanças de temperatura ambiente 
de repente, a imagem pode ficar borrada ou mostrar cores 
mais fracas, devido à condensação de umidade. Neste caso, 
aguarde algumas horas para que a umidade evapore antes de 
ligar a TV. 

17) O plugue porincipal ou acoplador do aparelho é usado como o 
dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve 
estar sempre acessível. 

18) ATENÇÃO - Estas instruções de serviço são para uso por 
pessoal qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, 
não execute nenhum serviço além do contido nas instruções de 
operação a menos que você seja qualificado apra fazê-lo.
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Instruções de Uso
Instalação

Posicionamento
Recomenda-se assistir a TV a uma distância 3-7 vezes da altura 
da tela, e no brilho moderado. Assistir TV por muito tempo ou em 
uma sala escura pode causar fadiga visual. Para obter uma imagem 
clara, não exponha a tela à iluminação direta ou luz solar direta. É 
recomendado o uso de iluminação pontual dirigida para baixo do 
teto ou cobrir as janelas em frente à tela com uma cortina opaca. É 
desejável instalar a TV numa sala onde o chão e as paredes não 
sejam de um material reflexivo. 

3h~7h

h

Para evitar que a TV caia e cause ferimentos, tome medidas para 
prender a TV a uma parede ou suporte.

A TV deve ser instalada perto de uma tomada AC facilmente 
acessível.

Observe o seguinte ao colocar a TV. Caso contrário, a TV pode cair 
do suporte ou da parede, causando danos ou ferimentos graves.

	Coloque a TV sobre uma superfície estável e nivelada.
	Não pendure nada na TV. Não permita que as crianças subam 

na TV.
	Não instale a TV locais sujeitos a temperaturas extremas, 

como na luz solar direta, perto de um radiador, ou perto de um 
aquecedor ou exposto ao ar condicionado direto.

	Nunca coloque a TV em lugares quentes, oleosos, 
excessivamente humidos e empoeirados. 

	Não instale a TV onde insetos possam entrar. 
	Não instale a TV onde possa ser exposta a vibrações mecânicas. 
	Não instale a TV em um local onde possa se projetar, como em 

ou atrás de um pilar, ou onde você pode bater sua cabeça nela. 
Caso contrário, pode resultar em lesões. 

Uso ao ar livre 
Não instale esta TV ao ar livre. Se a TV for exposta à chuva, 
pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Não exponha a TV 
diretamente à luz solar, que pode esquentar e ficar danificada. 

Veículos, navios e outras embarcações 
	Não instale esta TV em um veículo. 
	A colisão do veículo pode fazer com que a TV caia e cause 

ferimentos. 
	Não instale este TV em um navio ou embarcação. Se a TV for 

exposta à água do mar, pode provocar um incêndio ou danificar 
a TV. 

Instituições médicas 
	Não coloque a TV em um lugar onde equipamentos médicos 

estão em uso. 
	A interferência pode causar mau funcionamento tanto da TV 

quando dos equipamentos médicos. 

Anexos 
Não use acessórios não recomendados pelo fabricante, pois podem 
causar danos. 

Montagem de parede
A instalação da montagem de parede requer o uso de um suporte 
de parede. Ao instalar ou remover a TV, usando um suporte de 
parede, certifique-se de usar empreiteiros qualificados. Se não for 
devidamente protegida durante a instalação ou remoção do suporte 
de parede, a TV pode cair e provocar ferimentos graves. 

Para uso apenas com a Braçadeira de Montagem de Parede Listada 
com peso/carga adequados. Por favor, consulte página 26 “Dimensões 
e Especificações”.

Observe o seguinte ao instalar a TV usando um suporte de parede. 

1 2 3

	Certifique-se de seguir o manual de instruções fornecido com o 
suporte de montagem em parede ao instalar a TV. 

	Certifique-se de anexar os suportes fornecidos com o suporte de 
parede.

	Não pendure a TV no teto. Ela pode cair e provocar ferimentos 
graves. 

Cabo de alimentação AC
	Use o cabo de alimentação AC especificado pela AOC e 

adequado para a tensão em que você o usa.
	O plugue é projetado, por razões de segurança, para se ajustar à 

tomada da parede apenas uma via. Se você não conseguir inserir 
o plugue completamente na tomada, contate o seu revendedor. 

	Se você não for usar a TV durante vários dias, desligue puxando 
o próprio plugue. Nunca puxe o cabo. 

	Aodesligar cabo de alimentação AC, o cabo de alimentação deve 
estar facilmente acessível para desconexão. 

A TV deve ser instalada perto de uma tomada elétrica facilmente 
acessível. Não use uma tomada de encaixe fracos. Insira o plugue 
completamente na tomada. Se estiver solto, poderá causar faíscas 
e provocar um incêndio. Consulte o seu electricista para mudar a 
tomada.
Observe o seguinte para evitar que o cabo de alimentação AC seja 
danificado. Se o cabo de alimentação AC estiver danificado, ele pode 
resultar em um incêndio ou choque elétrico. Parar de usá-lo e peça 
ao seu revendedor ou centro de serviço AOC para trocá-lo. 

	Não coloque a TV onde o cabo de alimentação esteja sujeito a 
desgaste ou abuso.

	Não prenda, dobre ou torça o cabo excessivamente. As linhas 
principais podem ficar descobertas e cortadas, causando um 
curto-circuito, e resultando em um incêndio ou choque elétrico. 

	Não converta ou danifique o cabo de alimentação. 
	Não coloque nada sobre ou passe sobre o cabo de alimentação. 
	Não mova a TV com o cabo de energia plugado. 
	Mantenha o cabo de alimentação afastado de fontes de calor. 
	Para desligar cabo de alimentação, desconecte-o da tomada da 

parede. 
	Certifique-se de segurar o plugue ao desconectar o cabo de 

alimentação. 
	Não puxe o cabo de alimentação. 
	Não use o cabo de alimentação AC em qualquer outro 

equipamento. 
	Use apenas um cabo de alimentação AC original AOC, e não de 

outras marcas.
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Tela LCD/LED
	Apesar da tela LCD/LED ser feita com tecnologia de alta precisão 

e ter pixels efetivos de 99,99% ou mais, pontos pretos ou pontos 
brilhantes de luz (vermelho, azul ou verde) podem aparecer 
constantemente na tela de LCD/LED. Isto é uma propriedade 
estrutural do painel LCD/LED e não é mau funcionamento. 

	A tela de LCD/LED é feita com tecnologia de alta precisão e 
alcança um alto nível de qualidade, desempenho e imagem, a 
definição da luz de fundo desta é TV é definida para maximizar 
o brilho da TV. No entanto, o brilho desigual pode ser observado 
quando HDTV é visto em um ambiente escuro, sem uma fonte de 
entrada ou uma tela em branco. Esta condição é normal e não 
um defeito da TV. Alterar o modo de Imagem, configurar a Luz 
de fundo, habilitar o Sensor de luz, ou ligar o gerenciamento de 
energia irá melhorar esta condição.

	Não exponha a superfície da tela de LCD/LED à luz solar direta. 
Isso pode danificar o painel de LCD/LED.

	Não empurre ou raspe a tela de LCD/LED, nem coloque objetos 
em cima da TV. A imagem pode ficar irregular ou o painel de 
LCD/LED pode ser danificado.

	Se a TV for usada em um lugar frio, uma mancha pode ocorrer 
na imagem ou a imagem pode ficar escura. Isto não indica um 
defeito. Estes fenômenos melhoram quando a temperatura sobe.

	Fantasmas podem ocorrer quando imagens estáticas são 
exibidas continuamente. Isto deve desaparecer após alguns 
momentos.

	A tela e o gabinete se aquecem quando a TV está em uso. Isto 
não é um mau funcionamento.

	Evite a pulverização repelente de insetos com material volátil na 
tela.

	Evite contato prolongado com borracha ou material plástico.

Peças quebradas 
Não jogue nada na TV. O vidro da tela poderá se quebrar pelo 
impacto ou causar sérios ferimentos.

Se a superfície da TV rachar, não a toque até que você tenha 
desligado o cabo de alimentação AC. Caso contrário, pode ocorrer 
choque elétrico.

Manuseio de vidros quebrados e vazamentos de 
cristal líquido 
Se o painel de LCD/LED for danificado, vazamento de cristal líquido 
pode ocorrer, ou resultar em espalhamento de cacos de vidro. Não 
toque no vidro quebrado ou cristal líquido, que é tóxico, com as 
mãos uma vez que cortes, envenenamento, irritações na pele podem 
ocorrer. Além disso, não deixe fragmentos de vidro ou cristal líquido 
vazado entrar em seus olhos ou boca. Caso entre em contato com 
os olhos ou boca, lave a área de contato cuidadosamente com água 
e consulte o seu médico.

Fiação 
Quando ligar os cabos, certifique-se de desconectar o cabo de 
alimentação AC para sua segurança. Tome cuidado para não 
prender seus pés nos cabos. Isso pode danificar o aparelho de TV.

Choque elétrico
Não toque no cabo de alimentação AC ou na TV com as mãos 
molhadas. Se você conectar/desconectar o cabo de alimentação AC 
da TV com as mãos molhadas, isto pode causar choque elétrico.

Tempestades Elétricas
Para proteção adicional desta TV durante uma tempestade, ou 
quando é deixada fora de uso por longos períodos de tempo, 
desligue-a da tomada e desconecte a antena. Isto evitará danos na 
TV devido a raios e picos de energia.

Quando Não em Uso
Se você não for usar o aparelho de TV durante vários dias, o 
aparelho de TV deve ser desligado da tomada de energia AC, por 
razões ambientais e de segurança. A TV não é desligada da fonte 
de alimentação AC, quando a TV está desligada. Para desligar a TV 
completamente, tire o plugue da tomada AC.

Sobrecarga
Este aparelho é projetado para funcionar com uma alimentação de 
AC 100-240V apenas. Tome cuidado para não ligar muitos aparelhos 
à mesma tomada de energia AC, pois isso pode resultar em incêndio 
ou choque elétrico.
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Equipamentos Opcionais
Não instale equipamentos opcionais muito perto do aparelho 
de TV. Mantenha os equipamentos opcionais, a pelo menos, 
11,875 polegadas (30 cm) de distância do aparelho de TV. Se 
um videocassete for instalado em frente à TV ou ao lado da TV, a 
imagem pode ficar distorcida. Distorção da imagem e/ou som ruidoso 
pode ocorrer se a TV for posicionada nas proximidades de qualquer 
equipamento que emita radiação electromagnética.

Acessórios Pequenos
Mantenha os acessórios pequenos fora do alcance das crianças. 

Antenas
Aterramento da antena externa
Se uma antena externa for instalada, siga as precauções abaixo.  
Um sistema de antena externa não deve ser localizada nas 
proximidades de linhas elétricas aéreas ou outros circuitos elétricos 
de luz ou energia, ou onde possa entrar em contato com essas 
linhas ou circuitos. 
QUANDO INSTALAR UM SISTEMA DE ANTENA, EXTREMO 
CUIDADO DEVE SER TOMADO PARA MANTER CONTATO COM 
ESSAS LINHAS OU CIRCUITOS UMA VEZ QUE O CONTATO COM 
ELES É QUASE INVARIAVELMENTE FATAL. 
Certifique-se que o sistema de antena esteja aterrado, de modo a 
fornecer alguma proteção contra picos de tensão e cargas estáticas 
acumuladas. 
Seção 810 do Código Elétrico Nacional (NEC) nos EUA e na Seção 
54 do Código Elétrico Canadense, no Canadá fornece informações 
com relação a aterramento adequado a antena e da estrutura de 
suporte, aterramento do cabo guia para uma unidade de descarga 
da antena, tamanho dos condutores de aterramento, localização 
da unidade de descarga da antena, a conexão com eletrodos de 
aterramento e requisitos para o eletrodo de aterramento. 
Aterre da antena de acordo com o Código Elétrico Nacional, 
ANSI/NFPA 70.
 
Cabo de introdução da antena

Cabo de introdução da antena

Unidade de descarga da 
antena

Condutores de aterramento

Grampos de 
aterramento

Equipamentos 
elétricos de serviço

Grampos de 
aterramento

Sistema de eletrodo de energia 
de serviço de aterramento

Pilhas e Baterias
	Não descarte as baterias no fogo.
	Não cause curto circuito, desmonte ou superaqueça as baterias.
	Perigo de explosão da bateria se for substituída incorretamente. 

Substitua somente com o mesmop tipo ou equivalente.
	As baterias (instaladas) não devem ser expostas ao calor 

excessivo como raios solares, fogo ou similares. 

Descarte de baterias usadas
Para preservar o nosso meio ambiente, descarte de baterias usadas 
de acordo com suas leis e regulamentações locais. 

Limpeza
Limpar o plugue de alimentação AC
Desconecte o cabo de alimentação AC e limpe-lo regularmente. Se o 
plugue estiver coberto de poeira e pegar umidade, o seu isolamento 
pode deteriorar-se e provocar um incêndio. 

Limpeza da superfície da tela/gabinete do aparelho de TV
	Desligue o cabo de alimentação para evitar choque ao limpá-lo.
	Limpe o gabinete do TV com um pano seco e macio. Para 

remover a poeira da tela, limpe-a suavemente com um pano 
macio. As manchas mais difíceis podem ser removidas com um 
pano levemente umedecido com uma solução de sabão neutro e 
água morna. Nunca utilize solventes fortes tais como “thinner” ou 
benzina para a limpeza. 

	Se estiver usando um pano com tratamento químico, por favor 
siga as instruções fornecidas na embalagem.

	Os orifícios de ventilação podem acumular poeira ao longo do 
tempo. Para garantir a ventilação adequada, recomendamos a 
remoção da poeira periodicamente (uma vez por mês), utilizando 
um aspirador de pó. 

Influência magnética
Esta TV contém um ímã forte na unidade de alto-falante que gera um 
campo magnético. Mantenha todos os itens suscetíveis a campos 
magnéticos longe do alto-falante. 
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Som 
Se um estalo ou som de batida da TV for contínuo ou frequente, 
enquanto a TV estiver em funcionamento, desligue a TV e consulte 
o seu revendedor ou técnico de serviço. É normal que alguns 
programas de TV para faça sons ocasionais de estalo ou batida, 
particularmente ao ser ligada ou desligada. 

? ding~
Pong~

Carregando a TV
Carregar a TV da forma especificada 
Para evitar a queda da TV e causar ferimentos graves, certifique-se 
de seguir estas orientações:

	Antes de carregar a TV, desconecte todos os cabos.
	Carregar a TV de grande porte requer duas ou mais pessoas.
	Ao transportar a TV, coloque sua mão, conforme ilustrado e 

segure-a firmemente. Não coloque pressão sobre o painel de 
LCD/LED. 

	Quando levantar ou deslocar a TV, segure-a firmemente na parte 
inferior. Coloque a palma da mão diretamente sob o painel. 

	Ao carregar, não submeta a TV a choques ou vibrações, ou força 
excessiva. 

Ventilação
As fendas e aberturas na TV são para a ventilação necessária. Para 
assegurar uma operação confiável da TV e para o proteger contra 
sobreaquecimento, estas fendas e aberturas nunca devem ser 
bloqueadas ou cobertas. 

A menos que haja ventilação adequada, a TV pode acumular poeira 
e ficar suja. Para ventilação adequada, observe o seguinte: 

	Não instale TV virada para cima, para baixo ou para os lados. 
	Não instale a TV virada para trás ou de cabeça para baixo. 
	Nunca cubra as fendas e aberturas com pano ou outros materiais. 
	Nunca bloqueie as fendas e aberturas, colocando a TV em uma 

cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. 
	Nunca coloque a TV em um espaço confinado, como uma estante 

ou armário embutido, a menos que haja ventilação adequada. 

Deixe espaço em torno da TV como mostrado a seguir. Caso 
contrário, a circulação de ar pode ser inadequada e causar 
superaquecimento, o que pode provocar um incêndio ou danos ao 
aparelho de TV.

Instalar na parede

10 cm 10 cm

10 cm

Deixe pelo menos este 
espaço ao redor do 
aparelho.

30 cm

Instalada com suporte

10 cm 10 cm

Deixe pelo menos este 
espaço ao redor do 
aparelho.

30 cm

10 cm

Nunca instale a TV onde a circulação de ar esteja bloqueada.

Objetos e orifícios de ventilação 
Nunca introduza objetos de qualquer espécie na TV pelas fendas 
do gabinete, pois podem tocar nos pontos de tensão perigosa ou 
provocar curto-circuitos que podem resultar em um incêndio ou 
choque elétrico. Não coloque nenhum objeto sobre a TV. 

Umidade
Objetos e umidade inflamáveis 
	A TV não deverá ser exposta à gotas ou respingos. Não coloque 

objetos com líquidos, como vasos, sobre a TV. 
	Não use aparelhos de TV energizados perto da água, por 

exemplo, perto de uma banheira, pia de cozinha ou tanque, em 
um porão úmido ou perto de uma piscina, etc. Pode resultar em 
um incêndio ou choque elétrico. 

	Não deixe que esta TV se molhar. Nunca derrame líquidos de 
nenhum tipo na TV. Se qualquer objeto sólido ou líquido cair 
dentro, não opere a TV. Isso pode resultar em choque elétrico ou 
danos para a TV. Leve-a imediatamente ao pessoal qualificado. 

	Para evitar incêndio, mantenha objetos inflamáveis ou chama 
aberta (ex. velas) longe da TV. 
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Ajuste de Volume
Ajuste o volume para não incomodar os vizinhos. Som se propaga 
muito facilmente à noite. Portanto, fechar as janelas é sugerido. 

Atendimento
Não tente reparar a TV por si mesmo, uma vez que a abertura do 
gabinete pode expor você a tensão perigosa ou outros perigos. 
Consulte todos os centros de serviço para pessoal de serviço 
qualificado. 

Peças de Reposição
Quando for necessário substituir peças, certifique-se que o 
técnico atesta por escrito que ele/ela usou peças de substituição 
especificadas pelo fabricante, com as mesmas características das 
peças originais.

Substituições não autorizadas podem resultar em incêndio, choque 
eléctrico ou outros perigos.

Verificação de segurança 
Após a conclusão de qualquer serviço ou reparos na TV, peça ao 
técnico para executar verificações de segurança de rotina (conforme 
especificado pelo fabricante) para determinar se a TV está em 
condições operacionais seguras, e assim certificar. Peça a um 
técnico qualificado para descartar a TV.

Obrigado por adquirir esta televisão AOC de alta definição. A 
qualidade da imagem que você vê na sua TV AOC é apenas tão boa 
quanto a qualidade do sinal que recebe. Para experimentar o detalhe 
impressionante de sua nova TV AOC, você precisa ter acesso à 
programação HD. Sua TV AOC pode receber e exibe a programação 
HD a partir de:

	Transmissão aérea via antena de qualidade HD
	assinatura por cabo HD 
	assinatura via satélite HD
	Blu-ray Disc™ player ou outro equipamento externo

Contate seu provedor de cabo ou satélite para obter informações 
sobre como atualizar a programação HD.

Aviso de telefonia móvel
Para evitar perturbações na imagem e som, mau funcionamento de 
sua TV ou até mesmo danos à TV, mantenha seu telefone celular 
longe da TV.

Diretiva de fim da vida útil
Estamos prestando muita atenção na produção ecológica em áreas 
focais verdes.

Seu novo receptor contém materiais que podem ser reciclados e 
reutilizados.

No final da vida útil, as empresas especializadas podem desmontar 
o receptor descartado para concentrar os materiais reutilizáveis e 
minimizar a quantidade de materiais a serem descartados.

Por favor, certifique-se de descartar seu receptor antigo de acordo 
com as regulamentações locais.
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Conteúdo da caixa
Depois de desempacotar a caixa de TV, por favor, verifique se a TV e todos os acessórios estão bem apresentados e sem danos.

HDTV AOC

Folheto de garantia

Manual do
 Usuário

Warranty
Card

Base Parafuso x 2

Controle Remoto Bateria AAA x 2
Cabo de 

Alimentação

Manual do Usuário
Adaptador de cabo
de áudio 2-em-um

QSG

Guia de consulta 
rápida
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Controles e conexões

Autofalante Autofalante

Indicador de Energia

Receptor IR

Alimentação

Canais +

Canais -

Volume +

Volume -

1  Alimentação Pressione para ligar / desligar (standby) o aparelho de TV. 

2 CH + Pressione para selecionar o número do programa 
imediatamente superior.

3 CH - Pressione para selecionar o número do programa 
imediatamente inferior.

4 VOL + Pressione para aumentar o nível de volume de som.

5 VOL - Pressione para diminuir o nível de volume de som.
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PC In

USB/Service

AV/Component In

HDMI

VHF/UHF Cable InAudio In

Item Descrição

Entrada AV/Componente

Conecta à tomada de saída de VÍDEO COMPOSTO do seu equipamento de vídeo que tem VÍDEO 
COMPOSTO, e tomadas de áudio (L/R) que podem conectar o áudio na fonte com cabo adaptador 2 em 1 à 
sua TV.
Conecta ao vídeo componente da sua TV (YPbPr) e áudio em tomadas com cabo adaptador 2-1. Vídeo 
componente proporciona uma qualidade de imagem melhor do que as conexões de vídeo composto. Conexão 
de vídeo componente (YPbPr) é necessária para visualizar formatos 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p.

USB/Serviço Para futuras atualizações de software.

HDMI 

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) fornece uma interface de áudio/vídeo sem compressão totalmente 
digital entre esta TV e qualquer equipamento equipado com HDMI de áudio/vídeo, como um decodificador, 
DVD player, Blu-ray Disc, receptor A/V, assim como PC. HDMI suporta vídeo de alta definição avançada mais 
áudio digital. 

cabo DVI-para-HDMI adaptador DVI-para-HDMI

Conexão HDMI é necessária para ver formatos 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p. 
Certifique-se de utilizar apenas um cabo HDMI que possua o logotipo HDMI. 

Entrada PC (VGA)

Conecta a um conector de saída de vídeo de computador pessoal usando cabo HD15-HD15 (RGB analógico). 
Também pode ser conectado a outro equipamento RGB analógico. Consulte “Tabela de Referência de Sinal 
de Entrada PC” na página 16 para os sinais que podem ser exibidos.
Para alguns computadores Apple Macintosh, pode ser necessário usar um adaptador (não fornecido). Se este 
for o caso, conecte o adaptador ao computador antes de conectar o cabo HD15-HD15. 
Se a imagem estiver com ruido, piscando ou não clara, ajuste Fase e Passo das Configurações de tela.

Entrada VHF/UHF/Cabo Entrada RF (Rádio Frequência ou sinal modulado utilizado como portadora para transmissões de televisão.) 
que se conecta ao seu cabo ou antena VHF/UHF.
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Botões localizados no lado direito da TV operarão o mesmo que estes botões no controle remoto.

Botão Descrição

Energia Pressione para ligar e desligar a TV.

MUTE (Mudo) Pressione para tirar o som. Pressione novamente ou pressione VOL+ 
para restaurar o som.

INPUT (Entrada) Pressione para exibir a lista de entradas externas. Pressione 
repetidamente para alternar entre as entradas. 

0-9 Pressione 0-9 para selecionar um canal, o canal muda depois de dois 
segundos. 

Voltar Pressione para voltar ao canal de TV anterior ou sair do OSD ao exibir 
itens de menu e configurações.

MENU
Pressione para exibir uma lista de funções convenientes e atalhos do 
menu. O menu OSD (On Screen Display) varia com base na entrada e 
conteúdo. 

SERVICE 
(Serviço)

Pressione para acessar rapidamente os serviços do canal de TV digital 
atual.

VOL +/- Pressione + ou - para ajustar o volume.

CH +/- Pressione para procurar através de canais.

para cima/baixo/
esquerda/direita

Mova para a esquerda, para cima, para baixo ou para a direita para 
selecionar a opção disponível ou ajustar a configuração no menu OSD. 

OK Pressione para confirmar o item ou configuração selecionados.

EPG
Pressione para exibir guia de programação digital no modo TV. Pode 
exibir o nome do canal atual, nome do programa, hora, classificação e 
resumos, de acordo com as informações fornecidas pela emissora.

DISPLAY (Exibir) Pressione para exibir as informações referentes ao canal e/ou 
programa, quando disponível.

CH LIST 
(Lista cn) Pressione para exibir a Lista de canais.

EXIT (Sair) Pressione para fechar uma lista de funções convenientes e atalhos do 
menu.

ADJUST (Ajustar) Pressione para ajustar pré-configurações de áudio e vídeo, como 
modo de imagem, modo de som, CC, áudio MTS* e razão de aspecto.

SLEEP* 
(Hibernar)

Pressione repetidamente para percorrer o cronômetro disponível para 
desligar a TV automaticamente.

Freeze (Congelar) Pressione para congelar a imagem exibida.

REC (Gravar) Nenhuma função.

botões coloridos Siga as instruções na tela.

Para trás Nenhuma função.

Play/Pause Nenhuma função.

Avançar Nenhuma função.

Parar Nenhuma função.

* MTS (Multichannel Television Sound)
O padrão de transmissão, que permite que som estéreo seja transmitido com a imagem da TV.
** Hibernar
Você pode definir um prazo para que a TV seja desligada automaticamente.
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Configuração 
Inserindo baterias no controle remoto
Coloque duas pilhas tamanho AAA (fornecidas) pelo diagrama dentro do compartimento da bateria do controle 
remoto.

Fixação da Base
IMPORTANTE: A base da HDTV AOC deve ser montada antes do uso.
1. Coloque o aparelho de TV voltado para baixo em uma superfície macia e plana (cobertor, espuma, 

pano, etc) para evitar qualquer dano ao aparelho de TV.
2. Alinhe cuidadosamente ponto B e ponto A e insira a Base mno suporte.
3. Aperte os parafusos com uma chave de fenda cruzeta.

Montagem na parede
Instale em uma parede usando um suporte de parede (vendido separadamente). Antes de montar a TV na parede, o suporte de mesa deve ser 
removido da TV. Siga os passos abaixo para remover o suporte de mesa:

1. Desconecte todos os cabos da TV.
2. Cuidadosamente, coloque a TV com a face para baixo, sobre uma superfície estável coberta com um pano grosso e macio. Verifique se o 

suporte está pendurado sobre a borda. 
3. Retire os parafusos como exibido na ilustração para o seu modelo e puxe o Suporte de mesa para fora.
4. Não remova quaisquer outros parafusos da TV.
5. Não remova o suporte por qualquer outro motivo além da montagem na parede da TV.
6. Certifique-se de guardar os parafusos removidos e o Suporte de mesa em um lugar seguro até que você esteja pronto para recolocar o 

suporte de mesa. Mantenha os parafusos fora do alcance das crianças pequenas.
7. Para instalação do suporte, consulte o manual de instruções fornecidas pelo modelo de suporte  de parede para a sua TV. Conhecimento 

suficiente é necessário para a instalação desta TV, especialmente para determinar a resistência da parede para suportar o peso da TV.
8. Para proteção do produto e razões de segurança, a AOC recomenda que você use o modelo de suporte de parede projetado para sua TV e 

a montagem de parede de sua TV deve ser realizada pelço fornecedor AOC ou empreiteiro licenciado.

1 2 3

Observação:  suporte de parede de 75 mm x 75 milímetros e parafusos M4 (comprimento dos Parafusos: 10mm e passo: 0,7 mm) não 
estão incluídos. Contacte o seu distribuidor local.
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Conectando a TV
Sistema de cabo ou Sistema de Antena VHF/UHF
Você pode desfrutar da definição padrão e programação digital de alta definição (se disponível na sua área), juntamente com definição padrão 
de programação analógica.

Esta TV é capaz de receber programação digital decifrada tanto para cabo e antena externa VHF/UHF. 

É altamente recomendado que você conecte a entrada de antena/cabo utilizando um cabo coaxial de 75-ohms para receber melhor qualidade 
de imagem. A cabo paralelo de 300-ohm pode ser facilmente afetado por interferência de rádio frequência, resultando em degradação do sinal.

Cabo ou VHF/UHF (ou somente VHF)

Cabo coaxial 75-ohm 
(fornecido) Traseira da TV

Entrada VHF/UHF

SINTONIZADOR

ANTENNA/CABLE
DIGITAL/ANALOG

ANTENNA/CABLE
DIGITAL/ANALOG

Interface de Alta Definição
Você pode desfrutar de alta definição de programação assinando um serviço de cabo de alta definição ou um serviço de satélite de alta 
definição. Para a melhor imagem possível, certifique-se de conectar este equipamento à sua TV através do HDMI ou vídeo componente (com 
áudio) na parte traseira da sua TV. 

Conexão HDMI

HDMI

HDMI

Interface Multimídia HD

HDMI IN

Se o equipamento tiver uma tomada DVI e não uma tomada HDMI, conecte a tomada DVI à Entrada HDMI (com cabo ou adaptador DVI-para-
HDMI) e conecte o conector de áudio na Entrada de ÁUDIO do PC.

Conexão de Sinal Componente

Y Pb Pr
Component Video Input

Component IN
L PrR Y Pb L PrR Y Pb
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Conexão de Sinal Composto

AV
Composite Video Input

AV IN
L PrR Y Pb L PrR Y Pb

Conexão de PC
Use a TV como monitor para o seu PC exibido abaixo com a conexão HD15 para HD15. Esta TV também pode ser conectada a um PC com 
saída DVI ou HDMI. (Consulte o Guia de Instalação Rápida em separado.)

PC

VGA IN

	Conecte a Entrada PC ao PC usando o cabo HD15 - HD15 com núcleo de ferrite (RGB analógico) e cabo de áudio.
	Se o PC estiver conectado à TV e nenhum sinal der entrada no PC por mais de 30 segundos, a TV entra no modo de espera 

automaticamente. 
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Referência de Sinal de Entrada de PC
Depois de conectar o PC à TV, defina o sinal de saída do PC de acordo com a taxa de varredura suportada: 

tempo suporte T954we
	640 x 480 @ 60Hz
	720 x 400 @ 70Hz
	800 x 600 @ 60Hz
	1024 x 768 @ 60Hz
	1280 x 720 @ 60Hz
	1280 x 768 @ 60Hz
	1280 x 1024 @ 60Hz
	1360 x 768 @ 60Hz

tempo suporte T2254we
	640 x 480 @ 60Hz
	720 x 400 @ 70Hz
	800 x 600 @ 60Hz
	1024 x 768 @ 60Hz
	1280 x 720 @ 60Hz
	1280 x 768 @ 60Hz
	1280 x 1024 @ 60Hz
	1440 x 900 @ 60Hz
	1680 x 1050 @ 60Hz
	1920 x 1080 @ 60Hz

Referência de Sinal de Entrada de Vídeo
Depois de conectar a entrada de vídeo à TV, defina o sinal de saída da entrada de vídeo de acordo com a resolução suportada abaixo: 

	Vídeo componente e entrada de áudio L/R
Resolução suportada: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p (@60Hz)

	Entrada HDMI
Resolução suportada: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p (@60Hz)

Interface de Definition padrão
Você também pode desfrutar do programa tradicional, usando um leitor de DVD ou VCR Player. Conecte este equipamento à sua TV através da 
Entrada Composita ao lado da sua TV. 

Consulte o Guia Rápido (fornecido) ao conectar outros equipamentos à TV.
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USANDO a TV AOC
Ligando e Desligando a TV
Você pode ligar a TV usando o botão de energia da TV ou no controle remoto.

Guia de Instalação - Configuração

selecionar retornarpróximoOK

Idioma do OSD

Español

Português

English

Configuração inicial
Quando você iniciar pela primeira vez esta HDTV AOC, siga o assistente inicial para sua HDTV AOC.

1. Selecionar o idioma.
Selecione o seu idioma de preferência. English, Español ou Português.

1 Pressione para cima/para baixo para selecionar a “idioma”, e pressione OK.

2. Busca de canal de TV.

Guia de Instalação - Configuração

selecionar retornarpróximoOK

auto busca de canal

cabo

ar

1 Pressione para cima/para baixo para selecionar “ar” ou “cabo”, e pressione OK.

Guia de Instalação - auto busca de canal

sairEXIT

Scanning
1total de canais encontrados

status
progresso

CH10

1 Aguarde a busca de canais. Pressionar EXIT (sair) cancelará a procura de canais. 
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Troca da Fonte de Entrada
Na TV AOC, você pode escolher a entrada de sinal com a tecla “INPUT” (entrada) para escolher a entrada de sinal no menu de exibição.

   

TV
VGA

AV
HDMI

YPbPr

Fontes

1 Pressione I INPUT (Entrada) para abrir menu de entrada.

2 Pressione para cima/para baixo para selecionar a fonte de entrada: TV, AV, YPbPr, VGA, ou HDMI.

3 Pressione OK para entrar. 
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Ajuste Manual de OSD

Busca de Canal 

canais imagem som configuração

lista de canais canais e antena

selecionarOK retornarMENU sairEXIT

1 Pressione MENU para abrir o MENU.

2 Pressione para a esquerda/direita para selecionar “canais”, e pressione OK.

3 Pressione EXIT (sair) para sair.

O submenu do menu de canais no modo TV é exibido como abaixo.

1) Lista de canais: Edita a lista de canais.

Lista de canais Descrição
Favorito Adiciona o canal selecionado para a lista de canais favoritos.
Pular Ignora o canal selecionado. O canal selecionado será ignorado ao usar o CH +/- para mudar os canais.
Bloquear O canal selecionado será bloqueado. Você pode acessar o canal bloqueado, inserindo a senha.
Excluir Exclui o canal da lista de canais.

2) Canais e antena: Seleciona o sinal de TV e pesquisa novos canais.

Canais e antena Descrição
Fonte sin TV Seleciona a entrada de sinal de TV do ar ou cabo.
Adicionar canais Procura todos os canais e armazena na tabela de canal automaticamente.
Procurar novo canal Adiciona canais novos que são encontrados.
Naveg serv Alterna pelos serviços de canal usando as teclas CH+/- para canais primários.
Habilitar one-seg Habilita a exibição do conteúdo Um-Seg.
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Mudar canal
Na TV AOC, você pode mudar de canal no controle remoto diretamente, ou pressione CH +/- ao lado da TV para escolher o canal.

66
Information.
Information.

1. Pressione as teclas numéricas diretamente para mudar o canal.

2. Pressione o botão CH +/- para mudar de canal.

3. Pressione voltar para retornar ao canal anterior.
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Mudando Modo Volume, Mudo e Som

25

1. Pressione VOL para mudar o volume.

2. Pressione MUTE (Mudo)  para silenciar a TV.

3. Pressione Adjust (Ajustar) para mudar CC, modo de som e áudio MTS.

Para mais detalhes, consulte “Ajustar Configurações de Áudio”.
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Ajustando a Configuração Predefinida

imagem
CC
aspecto

vívido
desligado
auto

som
áudio MTS

padrão
Mono

Adjust

selecionarOK retornarMENU sairEXIT

1 Pressione ADJUST (Ajustar) para abrir o MENU.

Itens Descrição
imagem Selecione o modo de imagem predefinido padrão, cinema, vívido, suave, esporte, jogo, e pessoal.
CC Defina o modo de closed legenda em CC desligado, CC ligado, ou com CC ligado em mudo.
aspecto Selecione o modo de visualização.
som Selecione o modo de som padrão, voz, música, teatro e pessoal.
áudio MTS Selecione o áudio stereo, SAP, Mono para canais analógicos e áudio para o canal digital.

Ajuste Ajuste de Imagem

canais imagem som configuração

padrão
cinema
vívido
suave

esporte
jogo
pessoal
advanced setup

selecionarOK retornarMENU sairEXIT

1 Pressione MENU para abrir o MENU.

2 Pressione para a esquerda/direita para selecionar “imagem” e pressione OK.

3 Pressione para cima/baixo/esquerda/direita para selecionar Configurações de vídeo: padrão, cinema, vívido, leve, 
esporte, jogo, pessoal, ou configuração avançada, e pressione OK para entrar.

4 Pressione EXIT (sair) para sair.

Itens de Configuração 
de imagem Descrição

padrão Para as definições de imagem padrão. Recomendado para entretenimento doméstico.
cinema Para visualizar o conteúdo baseado em filme. Mais adequado para exibição em um ambiente como cinema.
vívido Parfa melhorar o contraste e nitidez da imagem. 
suave Para o estado suave de contraste, brilho, nitidez, cor e claridade.
esporte Para a visualização de programas esportivos.
jogo Para a visualização de jogo. 
pessoal O usuário pode definir sua configuração favorita.
Predefinir todas as entradas também podem ser acessados pressionando Adjust (Ajuste) no controle remoto e selecione imagem para 
alterar os modos.

advanced setup
temperatura de cor Dá três temperaturas de cor para selecionar, tais como, normal, fria e quente.
aspecto Escolha o aspecto de exibição.
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Ajustar a configuração de áudio

canais imagem som configuração

padrão
voz
música

teatro
pessoal
conf avanç

selecionarOK retornarMENU sairEXIT

1 Pressione MENU para abrir o MENU.

2 Pressione para a esquerda/direita para selecionar “som”, e pressione OK.

3 Pressione para cima/baixo/esquerda/direita para selecionar Configurações de vídeo: padrão, voz, música, teatro, 
pessoal ou configuração avançado, e pressione OK para entrar.

4 Pressione EXIT (sair) para sair.

Definindo itens de 
som Descrição

modo de som

Música: Melhora graves e agudos.
Fala: Aumenta agudos e mantém baixo no meio.
Pessoal: Ajustar o modo de som como o favorito pessoal.
Modo de som também pode ser acessado pressionando áudio no controle remoto. 

padrão Por as configurações de áudio padrão. Recomendado para entretenimento doméstico.
voz Aumenta agudos e mantém baixo no meio.
música Melhora graves e agudos.
teatro Para o conteúdo baseado em filme para criar um ambiente como cinema.
pessoal Ajustar o modo de som como o favorito pessoal.
Predefinir todas as entradas também podem ser acessados pressionando Adjust (Ajuste) no controle remoto e selecione som para alterar os 
modos.

conf avanç
AVL Habilita ou desabilita o Nível de Volume Automático.
áudio MTS Seleciona de stereo, SAP ou mono.
digital duplo Selecione de main+sub, main ou sub.
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Configuração do Recurso

canais imagem som configuração

pc
OSD

outros ajustes
reinício do sistema

selecionarOK retornarMENU sairEXIT

1 Pressione MENU para abrir o MENU.

2 Pressione para a esquerda/direita para selecionar “configuração” e pressione OK.

3 Pressione para cima/baixo/esquerda/direita para selecionar Configurações de vídeo: pc, OSD, outros ajustes, ou 
reinício do sistema, e pressione OK para entrar.

4 Pressione EXIT (sair) para sair.

Configuração do 
Recurso Descrição

pc

ajuste automático
Sincronização automática. Tempo do PC para se ajustar à tela cheia. 
Para detalhes do sincronismo suportados, consulte a Tabela Referência de Sinal de 
Entrada do PC em página 16.

posição horizontal Ajusta o posicionamento horizontal.
posição vertical Ajusta o posicionamento vertical.
fase Ajusta a frequência de fase em sinal VGA.
relógio Ajusta a frequência do relógio no sinal VGA.

OSD
idioma Ajusta a configuração de idioma para esta unidade de TV. (English / Español / Português)
tempo de exibição Define o tempo de exibição do menu OSD.

outros ajustes

alterar senha Permite alterar a senha de controle dos pais.
contr parental Define o controle dos pais mediante classificações.

tela azul Define a tela azul para ligar ou desligar. Quando não há sinal recebido, a tela azul é 
exibida.

dormir Define um tempo pré-definido para desligar a TV automaticamente.
sistema de cor Define o sistema de cores de auto, PAL-M, PAL-N, ou NTSC-M.
HDMI/DVI switch 
legenda Define a legenda para ligada, desligada, ou ligada em mudo.
legenda analógica Seleciona as legendas analógicas entre CC1-CC2.
legenda digital Seleciona as legendas digitais de Subtitle1-Subtitle8.

reinício do sistema Restaura todas as configurações padrão
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Solucionando problemas 
Condição Explicação / Solução
Não há imagem
Não há imagem Verifique as configurações de economia de energia. 

Não pode receber nenhum canal
Verifique se o cabo de alimentação está bem conectado. Ligue a energia da TV.
Verifique conexões de antena/cabo. Verifique se a configuração do cabo está correta para a sua fonte de 
sinal de TV.

TV está bloqueada em um canal Verifique na lista de canais se o canal está sendo ignorado ou bloqueado.

Não pode receber ou selecionar

Executar nova verificação de canal para adicionar canais recebíveis que não estão presentes na memória 
de canais da TV.
Para receber ou selecionar canais a cabo, certifique-se que Cabo nas configurações de canais está 
definido como Ligado. Para receber ou selecionar canais UHF através de uma antena, certifique-se de 
Cabo é desligado. 

A TV se desliga
Verifique se Sleep Timer está ativado, ou confirme a configuração de Duration (Duração) do Timer 
automaticamente.
Verifique o Gerenciamento de Energia do PC em Configurações gerais.

Não há imagem de alguns vídeos Verifique a conexão entre o equipamento de vídeo opcional e as Fontes de TV.
Pressione INPUT (Entrada) no controle remoto. Selecione a entrada desejada na lista de Entradas Externas.

imagem ruim
A qualidade das imagens não é 
tão boa quanto o que eu vi na loja

Qualidade da imagem depende do conteúdo do sinal. Consulte o Guia de instalação rápida (fornecido) 
para mostrar a melhor imagem possível para esse sinal. 

Imagens duplas ou fantasmas Verifique conexões de antena/cabo.
Verifique a localização e direção da antena. 

Apenas neve e ruídos aparecem 
na tela

Verifique se a antena está quebrada ou dobrada, verifique se a antena atingiu o final de sua vida útil.  
(3-5 anos em uso normal, 1-2 anos à beira-mar.)

Linhas pontilhadas ou faixas
Mantenha a TV longe de fontes de ruído, tais como automóveis, motocicletas, ou secadores de cabelo.
Se usar cabo paralelo de 300 ohm, mova o excesso de cabo para longe da TV ou tente usar cabo coaxial 
75 ohm.

Sem cor / imagem escura / cor 
incorreta / imagem está muito clara Ajuste as opções de modo de imagem nas configurações de imagem.

Imagem com ruído
Certifique-se que a antena está ligada utilizando um cabo coaxial de 75 ohms. 
Mantenha o cabo da antena afastado de outros cabos de conexão. 
Para evitar interferências na TV, certifique-se de usar um cabo de antena.

Sem som/Som com ruído

Boa imagem, sem som
Verifique o controle de volume. Pressione MUTE (Mudo) ou VOL + para que 

 
desapareça da tela.

Para equipamentos HDMI, confirme se a definição de saída de áudio do equipamento conectado está 
definida para PCM. As entradas HDMI deste televisor suporta, PCM 32, 44,1 e 48 kHz, 16, 20 e 24bits.

Ruído de áudio
Certifique-se que a antena está ligada utilizando um cabo coaxial de 75 ohms. 
Mantenha o cabo da antena afastado de outros cabos de conexão. 
Para evitar interferências na TV, certifique-se de usar um cabo de antena.

Entrada de PC

Sem Imagem / Sem Sinal

Confirme se o PC está conectado corretamente à TV com uma Entrada PC (com um cabo HD15) ou com uma 
Entrada HDMI. 
Certifique-se que o sinal de saída do PC é um dos formatos listados na página 16. 
Desligue o PC. Confirme a conexão PC e reinicie o PC. Plug and play irá auto-detectar a TV e configurar 
corretamente o sincronismo do PC. 
Verifique se Gerenciamento de Energia do PC está ativado.

Imagem ruim Ajuste a resolução. Ajuste Relógio e Fase.

Largura altera automaticamente

A configuração atual Modo Wide (largura) é automaticamente substituída por 4:3. 
Configuração padrão quando você mudar o canal ou entrada de vídeo, se 4:3 Padrão nas configurações 
de tela está configurado para que não seja Desligado. Se você deseja bloquear no Modo Wide 
selecionado com WIDE no controle remoto, ajuste 4:3 Default para Off nas configurações de tela.
Marque a opção Auto Wide nas configurações de tela.

De repente, a imagem fica menor
A imagem fica menor durante os comerciais, isso se deve ao método das transmissões do provedor de 
conteúdo. Quando os canais de conteúdo HD mudam para conteúdo de definição SD (comerciais), a 
imagem pode diminuir, com uma borda preta.

"Caixa preta" na tela 
Você selecionou uma opção de texto e nenhum texto está disponível. Para desativar esse recurso, defina 
a opção Exibição CC para Desl.. Se você estava tentando selecionar legendas, selecione CC1, em vez de 
Text1-4. 

Aparecem faixas pretas nas 
bordas da tela 

Alguns programas de tela ampla são filmados em proporções maiores que 16:9 (isso é especialmente 
comum com lançamentos cinematográficos). Sua TV mostrará esses programas com faixas pretas nas 
partes superior e inferior da tela. Para mais detalhes, consulte a documentação que acompanha o DVD 
(ou contate seu fornecedor do programa). Programas na proporção 4:3 terão faixas nas laterais esquerda 
e direita da tela.

Determinados programas em 
DVD ou outras fontes digitais 
exibem uma perda de detalhes, 
especialmente durante as cenas 
de movimento rápido ou escuro 

Isto é devido à compressão digital do conteúdo da fonte usada por certas transmissões digitais e DVDs 
que pode fazer com que a tela de sua TV mostre menos detalhes que o habitual, ou fazer com que 
artefatos (pequenos blocos ou pontos, pixilação) apareçam na sua tela. Estas compressões de sinal são 
mais visíveis e são dependentes da clareza e da resolução da televisão. 

Controle remoto não funciona

Verifique a polaridade das pilhas ou substitua as baterias. 
Aponte o controle remoto para o sensor do controle remoto localizado na frente da TV. 
As lâmpadas fluorescentes podem interferir com a sua operação por controle remoto; tente desligar as 
lâmpadas fluorescentes. 
Mantenha a área do sensor do controle remoto livre de obstáculos.
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Dimensões e especificações
Modelo T954we / T2254we

Tamanho do painel T954we: 470,154 mm diagonal (18,5" visível)
T2254we: 546,862 mm diagonal (21,5" visível)

Resolução T954we: 1366 x 768
T2254we: 1920 x 1080

Sistema de TV NTSC-M, PAL-M, PAL-N, SBTVD-T

Autofalante 3 W x 2

Impedância da antena 75Ω

Fonte de energia T954we: 100-240V , 50/60Hz, 30 W
T2254we: 100-240V , 50/60Hz, 40 W

Consumo de energia em espera < 1 W

Entrada de Vídeo/Áudio
Traseira x1:
VÍDEO: 1 V(p-p), 75 ohms, sincronismo negativo.
Entrada de Áudio: Mini-entrada para estéreo (3,5Ø)

Entrada Componente

Componente traseira x1:
Y: 1V(p-p), 75 ohm, incluindo sincronia.
Pr/Cr: ±0,35V(p-p), 75 ohm
Pb/Cb: ±0,35V(p-p), 75 ohm
Entrada de Áudio: Mini-entrada para estéreo (3,5Ø)

Terminais HDMI
Entrada HDMI: Traseira HDMI x1
Em conformidade com HDCP
E-EDID compatível

Terminais VGA

Entrada VGA:
Traseira VGA (D-SUB 15 pinos) x1 Entrada
E-EDID compatível
Entrada de Áudio: Mini-entrada para estéreo (3,5Ø)

Tamanho (A x L x P)
(com base e suporte) (mm)

T954we: 453,4x343,8x128,5 mm
T2254we: 519,7*380,2*144,5 mm

Tamanho (A x L x P)
(sem base e suporte) (mm)

T954we: 453,4x303,2x41,1 mm
T2254we: 519,7*340,2*43,3 mm

Peso T954we: 2,75 Kg
T2254we: 3,25 kg

Tamanho do suporte de parede T954we: 75 mm x 75 mm
T2254we: 75 mm x 75 mm

Acessório de montagem de parede Acessório opcional e não incluído no pacote padrão

Equipamento:
Temperatura de Operação
Temperatura de Armazenamento

35 ºC para climas moderados (temperatura ambiente máxima)
-20 ºC~50 ºC

Observação:
	O design e as especificações são sujeitas a modificação sem aviso.
	Este modelo pode não ser compatível com os recursos e/ou especificações que podem ser acrescidas no futuro.
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