


Parabéns pela compra da TV Digital  Portátil            . 
Para obter o máximo de seu desempenho e aprender a utilizar
cada um de seus recursos, leia atentamente o manual de
instruções.
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TV Digital Portátil

Não dirija assistindo TV. Obedeça às leis  de trânsito
estadual e federal. Esta é uma responsabilidade atribuída
somente ao condutor do veículo.
Operar a TV com o carro em movimento, poderá provocar
acidente fatal.

Características e Recursos

• Recebe todos os canais de TV Digital aberta 1-Seg disponíveis
na sua localidade.

• Tela LCD de 3,5”
• Design Ultra Slim ‒ apenas 1,1 cm de profundidade.
• Bateria recarregável de lítio com aproximadamente 3,5 horas de
duração (usando fones de ouvido).

• Alto-falante integrado.
• Acompanha fones de ouvido estéreo.
• Permite escolher o tipo de áudio e legendas disponíveis na
transmissão.

Televisor Tipo               Diagonal Visual Aproximada
3,5”                                      8,7 cm
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Cuidados e Manutenção

Alimen tação

Posicionamen to da TV
Controles e Funções
Ope ração
Menu de Funções

Posicionamen to da Antena

Acessórios Fornecidos
Cuidados ao Usar o Aparelho

Especi�cações Técnicas

Não deixe o aparelho sofrer quedas. lsso
poderá dani�cá-lo de forma irreparável.
Transporte o aparelho segurando-o pela
alça de transporte.

Cuidados e Manutenção

Ai



REPAROS
Não retire os parafusos para abrir o
gabinete do televisor. Neste equipamento,
não existem peças que possam ser
consertadas pelo usuário. Todos os
reparos e manutenção devem ser
efetuados por pessoal técnico autorizado

de um Serviço Autorizado              .

QUEDA DE LÍQUIDO NO INTERIOR DO
APARELHO
Não coloque copos contendo líquido
perto da TV. Caso ocorra a queda de
líquido no interior da TV, desligue-a
imediatamente e leve-a a um Serviço
Autorizado            . Dessa forma, você
estará evitando sérios riscos de danos
aos circuitos da TV.
Não exponha o aparelho sob a luz solar
direta e nem deixe-o perto na chuva.

LIMPEZA DA TELA
Antes de limpar o equipamento, desligue-o
e retire o plugue da tomada. Não esfregue
nem golpeie a tela com objetos duros. Isso
poderá provocar riscos, deformações e
danos permanentes à tela.
Não utilize agentes de limpeza ou
soluções contendo álcool, benzina, amônia
ou abrasivos. Não utilize aspirador de pó
ou aerossol diretamente sobre o aparelho.
Use apenas um pano macio, seco e limpo.

Cuidados e Manutenção (cont.)
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BENZINA

ALCOOL

TV Digital Portátil
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•   Não use o aparelho próximo a piscina, banheira, locais úmidos,
etc. Não use o aparelho próximo a fontes de calor excessivo ou
exposto diretamente à luz solar.

•   Não use o aparelho próximo a campos magnéticos (motores
elétricos, alto-falantes, etc.).

•   Não use força excessiva para ajustar a antena.
•   Não deixe o aparelho sofrer quedas bruscas nem coloque
objetos pesados sobre ele.

•   Não assista TV enquanto dirige. Tal procedimento poderá
causar acidente fatal. Esteja ciente das leis de trânsito
federais e municipais.

Certifique-se que os acessórios relacionados aqui encontram-se
na embalagem.

TV Digital Portátil
Cuidados ao usar o aparelho

Acessórios Fornecidos
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Fones de
ouvido

Adaptador
AC

Manual de
Instruções

Alça de
transporte
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Conecte a extremidade menor do Adaptador na tomada . A
outra extremidade deve ser inserida na tomada da rede elétrica. 
Este adaptador funciona em redes elétricas de 100 a 240V.

Puxe a antena para fora e gire-a de modo que ela fique em pé.

Alimentação

Posicionamento da Antena

5

TV Digital Portátil

Na tomada da rede
elétrica.

• Recolha a antena quando não utilizar a TV.

Lembre-se de carregar a bateria por completo para maior
aproveitamento da autonomia.

Ajuste-a quando necessário.
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Encaixe a parte plástica da alça no furo central da traseira da TV.
Isso permite que a TV fique em pé ligeiramente inclinada
proporcionando excelente posição para visualização da imagem.

TV Digital Portátil
Posicionamento da TV

Controles e Funções
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8

9

10

Vista traseira

Vista superior

Vista inferior

Vista
lateral
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1.   Tecla POWER
Liga/Desliga o aparelho.

2.  Tomada DC
Para ligar o adaptador de alimentação (DC 5V).
Cuidado:Não inverta a conexão dos pinos. Se
você ligar o plugue dos fones de ouvido nesta
tomada, poderá danificar o produto.

3.  Tomada para fones de ouvido
Conecte os fones de ouvido estéreo (fornecidos)
para obter uma audição privativa. Nessa situação
não sai som no alto-falante da TV.
Cuidado:Não inverta a conexão dos pinos. Se você ligar o
plugue DC nesta tomada, poderá danificar o produto.

4.  Antena
Puxe-a e gire-a para obter a melhor recepção.

5.  Teclas / 
Utilize-as para mudar de canal abaixo ( ) ou acima ( ) do
atual.
Quando o menu está presente na tela, utilize-as para navegar
pelas telas do menu.

6.  Tecla M
Mantenha-a pressionada por alguns segundos para ativar o
menu de configurações de sua TV. Pressione-a novamente por
2 segundos para fechar o menu ou submenu.
Pressione-a repetidas vezes para mudar o formato de
apresentação da tela da TV.

7.  Teclas VOL / 
Utilize-as para diminuir ( ) ou aumentar ( ) o volume do alto-
falante ou dos fones de ouvido.

8.  Alto-Falante (na parte de trás da TV)
9.  Botão RESET
Utilize um grampo para pressionar este botão. Isso faz com que
o aparelho seja reinicializado no padrão de fábrica.

10. Alça para transporte/Suporte da TV

7

TV Digital
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Informações na Tela da TV

Como navegar pelos menus
1. Mantenha pressionada por 2 segundos a tecla M.
Aparecerá o menu na tela da TV.

2.. Utilize as teclas CH para navegar pelos menus.

TV Digital Portátil
Operação

8

Relógio

Configurações Procurar
Canais

Sintonia
Manual
de Canal

Legenda
Lig./Desl.

Áudio

Lista de
Canais

Grade de
Programação

janela dos menus

Intensidade do sinal
Volume 

Carga
remanescente
da bateria.
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Man tenha a tecla M pressionada por 2 segundos. 

‒

ou

Menu de  Funções

9
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TV Digital  Portátil

Con�gurações

Prosurar Canais

Use asreclas 2 ou 3 para selecionar o menu de
Configurações.
Pressione a tecla M para visualizar a janela de ajustado.
Use asteclas 2 ou 3 para selecionar o item a ser ajustado: 

as informações do relógio,
intensidade do sinabla antena, vilume e bateria.

Man tenha a tecla M pressionada por 2 segundos para fechar a
janela de ajustes.
Man tenha nonamente a tecla M pressionada por 2 segundos
para fechar o menu. 

Inicializa o produto.

Mantenha a tecla M pressionada por 2 segundos.      
Use as teclas para selecionar o menu
Procurar Canais.
Pressione a tecla M para iniciar a busca automática de canais
disponíveis na sua região.
A procura por canais demora alguns segundos.
Mantenha novamente a tecla M pressionada por 2 segundos
para fechar o menu.

Para facilitar a utilização, o TPD-100 usa o sistema de canal virtual.
Assim, embora a numeração dos canais na TV digital seja
diferente da numeração da TV analógica, todo canal sintonizado
pelo TPD-100 será identi�cado pelo canal virtual, que segue a
mesma numeração da TV analógica. Por exemplo, na cidade de
São Paulo, o canal digital da TV Globo é 18. Entretanto, será
identi�cado como canal 5.



Lista de Canais
11..  Mantenha a tecla M pressionada por 2 segundos.
22.. Use as teclas CH ou para selecionar o menu de
Lista de Canais .

33.. Pressione a tecla M para visualizar a janela dos canais
memorizados.

44.. Use as teclas CH ou para selecionar o canal desejado.
55.. Você poderá sintonizar um dos canais memorizados
pressionando a tecla M.

Grade de Programação (se disponibilizado pela
emissora) 
11..  Mantenha a tecla M pressionada por 2 segundos.
22.. Use as teclas CH ou para selecionar o menu
Grade de Programa .

33.. Pressione a tecla M para visualizar a tabela de
programação atual e futura, e seus respectivos horários de
início e fim.

44.. Use as teclas CH ou para selecionar o programa desejado.
55.. Pressione a tecla M para receber informações mais detalhadas
a respeito do programa selecionado.

Legendas Liga/Desliga (se disponibilizado pela
emissora)
Se a opção Ligada for selecionada, quando houver
transmissões de programas legendados, você poderá
visualizar as legendas na tela.
11..  Mantenha a tecla M pressionada por 2 segundos.
22.. Use as teclas CH ou para selecionar o menu Legendas
Liga/Desliga .

33.. Pressione a tecla M para visualizar a tela de ajustes.
44.. Use as teclas CH ou para selecionar a opção desejada
(Ligado ou Desligado).

55.. Pressione a tecla M para confirmar o ajuste.

TV Digital Portátil

10
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Áudio (se disponibilizado pela emissora)
Utilize este menu para escolher o idioma da trilha
sonora da programação.
11..  Mantenha a tecla M pressionada por 2 segundos.
22.. Use as teclas CH ou para selecionar o menu Áudio.
33.. Pressione a tecla M para visualizar a tela de ajustes.
44.. Use as teclas CH ou para selecionar a opção deseja:
• Principal ‒ o áudio principal será reproduzido;
• Secundário ‒ o áudio secundário será reproduzido;
• Principal + Secundário ‒ o áudio principal e secundário serão
reproduzidos.

55.. Pressione a tecla M para confirmar o ajuste.

Sintonia Manual
Utilize este menu para escolher manualmente o canal
que você deseja assistir.
11..  Mantenha a tecla M pressionada por 2 segundos.
22.. Use as teclas CH ou para selecionar o menu
Sintonia Manual.

33.. Pressione a tecla M para visualizar a tela com os canais digitais
disponíveis.

44.. Use as teclas CH ou para selecionar o canal desejado
55.. Pressione a tecla M para confirmar o ajuste.
• O canal sintonizado manualmente não será memorizado.

11

TV Digital Portátil
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Bloquear Canais.

TV Digital Portátil

Precione e segure a tecla M para
obter Con�gurações.

Selecione a classi�cação usando 
Vol < > para  bloquear e tecle M.

Insira a senha usando Vol < >
e precione a tecla M para con�rmar.

Aperte novamente a tecla M até 
obter o menu da �gura.
Use as teclas ch < >  para ir até 
Parent. Con�g.

1) L : Livre para toaos os publicos
2)10:Nao recomendado para menores de 10 anos
3)12:Nao recomendado para menores de 12 anos
4)14:Nao recomendado para menores de 14 anos
5)16:Nao recomendado para menores de 16 anos
6)18:Nao recomendado para menores de 18 anos
7)DESBL.:Desbloqueado

Modo de origem
-Desbloqueado ,  senha 0000
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Formatos de Tela

Você poderá selecionar vários modos de apresentação de tela.

É importante salientar que o formato de apresentação de tela é
determinado pelo sinal da transmissão do programa. 

•  Pressione repetidas vezes a tecla M para determinar o  
formato de apresentação da tela.

Normal
A imagem é apresentada integralmente em sua forma original.
Se o formato do sinal for 4:3 (320 x 240), a imagem ocupará
toda a área da tela. Se o formato for 16:9 (320 x 180), a parte
inferior da tela não será preenchida (faixa horizontal preta).

Zoom
Independentemente do formato de transmissão, a imagem
ocupará toda a área da tela. Se o formato for 4:3 (320 x 240),
será aplicado um zoom na imagem. Se o formato for 16:9 (320 x
180), a imagem será esticada verticalmente.

Tela Cheia
Opção disponível apenas para transmissão no formato 16:9
(320 x 180). Na opção Tela Cheia, as laterais da imagem serão
levemente cortadas.

TV Digital Portátil
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Nem sempre aquilo que aparenta ser um defeito é realmente sério.
Antes de solicitar o Serviço Autorizado AOC , veri�que se a
solução do seu problema não está num dos itens descritos abaixo.

Sem alimentação.
Sem imagem nem som.
•  Veri�que se a bateria tem carga ou se o adaptador de

alimentação está ligado na tomada da rede elétrica.
Somente o logotipo inicial aparece após ligar o aparelho.
•  É provável que o sinal esteja muito fraco. Mude a TV de lugar e

tente novamente ou tente mudar de canal. Certi�que-se que a
antena está totalmente esticada.

A imagem �ca congelada ou o som desaparece.
•  É provável que o sinal esteja fraco. Tente mudar a TV de lugar.
Não consegue sintonizar um canal transmitido na sua região.
•  É provável que o sinal da emissora estiv esse fraco quando foi

feita a procura automática de canais. Tente fazer uma nova
busca, acessando o menu Procurar Canais.

Não há transmissão após a sintonia manual de canal.
•  Veri�que se o canal selecionado está sendo transmitido na sua

região.
A transmissão do canal não aparece imediatamente após você
selecioná-lo por meio da lista de canais.
•  Diferentemente da transmissão analógica, transmissões digitais

necessitam maior tempo para sintonizar.
A imagem �ca congelada, não há som e as teclas não funcionam.
•  Pressione a tecla RESET na parte inferior da TV. Isso fará com

que o aparelho seja reinicializado e desligado automaticamente.
Se após ligar o aparelho o problema persistir, entre em contato
com a Central de Satisfação do Cliente. O telefone poderá ser
encontrado na contra capa deste manual.

Nota:
•  Em transmissões digitais, as imagens poderão �car congeladas

ou �car sem imagem quando o sinal de recepção �car muito
fraco. Isso é uma condição normal e não se trata de um
problema.

Correção de Problemas

TV Digital Portátil
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Especi�cações Técnicas

Tipo de transmissão

Recepção de canais: 

Codec vídeo: 

Display: 

Diagonal Visual Aproximada: 

Taxa de quadros: 
Resoluções: 

Codec de áudio: 

Alto-falante interno: 

Alimentação de entrada: 

Bateria: 

Peso: 

Dimensões (em mm): 

ISDTV (1-seg)

UHF 14 ~ 69 ch

H.264 (MPEG-4 / AVC)

3,5” TFT-LCD (320 x 240)
fotmato 4:3
8,7 cm

5, 10, 12, 24 e30 fps
320 x 180, 320 x 240,
160 x 120, 160 x 90

MPEG4  AAC+@L2

mono (500mW)

DC 5V

1080Ah/Lítio-polímero

87 g (aprox.)

L 96 x A 73 x P 11

TV Digital Portátil

Tempo de recarga da 
bateria: até 3,5 horas (usando fones

de ouvido)
Tempo de duração da bateria: de 3 a 4 horas̶̶̶̶

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

̶̶̶̶̶̶̶

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

̶̶̶̶̶

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

̶̶̶̶̶̶̶̶

̶̶̶̶̶̶̶̶






