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Informações importantes
AVISO 

Este símbolo destina-se a alertar o usuário 
para a presença de "tensão perigosa" 
sugerida no gabinete da TV, que pode ser de 
magnitude suficiente para constituir um risco 
de choque elétrico às pessoas. 
Este símbolo destina-se a alertar o 
usuário para a presença de importantes 
instruções de funcionamento e manutenção 
(assistência) nos documentos que 
acompanham 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 pingos ou respingos e objetos contendo 
líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o 
aparelho. 

CUIDADO 
Para evitar choques elétricos, não use este cabo de 
alimentação AC com um cabo de extensão, receptáculo 
ou outra saída, a menos que as lâminas possam ser 
totalmente inseridas evitando a sua exposição. 

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

O uso de outro suporte de parede ou suporte de TV 
pode causar instabilidade e possivelmente resultar em 
ferimentos. 

Para obter detalhes sobre precauções de segurança, 
consulte "Importantes instruções de segurança" e 
"Importantes instruções de uso" abaixo.

Este modelo foi avaliado e recebeu a classificação "A" pelo 
INMETRO. Também recebeu o selo Eletrobrás PROCEL 
pelo consumo de energia dos aparelhos de televisão no 
modo de espera. Ele foi aprovado e autorizado a usar 
a etiqueta do Programa Nacional de Conservação de 
Energia Elétrica.

Atenção:
O uso prolongado deste equipamento com 
configurações de volume acima de 85 decibéis  
pode prejudicar a audição.

Importantes instruções de 
segurança
1)  Leia estas instruções. 
2)  Guarde estas instruções. 
3)  Observe todos os avisos. 
4)  Siga todas as instruções.
5)  Não use este aparelho próximo à água. 
6)  Limpe apenas com um pano seco. 
7)  Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de 

acordo com as instruções do fabricante. 
8)  Não instale próximo a fontes de calor, como 

radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos 
(incluindo amplificadores) que produzam calor. 

9)  Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou 
espremido, especialmente nos plugues, tomadas 
múltiplas e onde eles saem do aparelho. 

10) Use apenas peças/acessórios especificados pelo 
fabricante. 

11) Use apenas com o carrinho, stand, tripé, suporte, ou 
mesa especificada pelo fabricante ou vendida com 
o aparelho. Se usar um carrinho, tenha cuidado ao 
mover o conjunto carrinho/aparelho para evitar que ele 
caia e provoque ferimentos.

12) Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou 
quando não for utilizado por longos períodos de tempo. 

13) Os serviços de manutenção devem ser realizados 
pela assistência técnica especializada. A manutenção 
é necessária quando o aparelho for danificado de 
alguma forma, como por exemplo, quando o cabo 
de alimentação ou plugue forem danificados, líquido 
for derramado ou objetos tiverem caído no aparelho, 
quando houver exposição do aparelho à chuva ou 
umidade, por mau funcionamento ou queda.

14) Se algum objeto sólido ou líquido cair dentro 
do gabinete, desconecte a TV imediatamente e 
leve-a para ser verificada pela assistência técnica 
especializada antes de colocá-la em funcionamento. 

15) Evite utilizar a TV em temperaturas abaixo de 0°C 
(32°F).

16) Se a TV for transportada diretamente de um lugar frio 
para um lugar quente, ou se a temperatura ambiente 
mudar subitamente, a imagem poderá ficar borrada ou 
exibir cores de baixa qualidade devido a condensação 
de umidade. Nesse caso, aguarde algumas horas 
para que a umidade evapore antes de ligar a TV. 

17) O plugue de força ou conector são usados como 
dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão 
deve estar pronto para ser utilizado de imediato. 

18) CUIDADO - Estas instruções de manutenção 
devem ser usadas apenas pela assistência técnica 
especializada. Para reduzir o risco de choques 
elétricos, não realize nenhuma manutenção além 
daquelas nas instruções de uso, a menos que você 
seja qualificado para fazê-lo. 
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Instruções de uso
Instalação

Posicionamento
Recomenda-se assistir a TV a uma distância de 3 a 7 vezes 
a altura da tela e com brilho moderado. Assistir a TV por 
longo período ou em um quarto escuro pode causar fadiga 
ocular. Para obter uma boa imagem, não exponha a tela à 
iluminação direta ou à luz solar direta. Recomenda-se usar 
iluminação por spot de luz direcionada para baixo vindo 
do teto ou cobrir as janelas de frente par a tela com uma 
cortina opaca. É desejável instalar a TV em uma sala onde 
o piso e as paredes não sejam de material reflexivo. 

3h~7h

h

Para impedir que a TV caia e provoque ferimentos, 
garanta que a TV esteja segura a uma parede ou stand. 

A TV deve ser instalada próxima a uma tomada de 
alimentação AC facilmente acessível. 

Observe os seguintes itens ao posicionar a TV. Caso 
contrário, a TV pode cair do stand ou suporte de parede, 
causando danos ou ferimentos graves. 

	Coloque a TV em uma superfície estável e plana. 
	Não pendure nada na TV. Não permita que crianças 

subam na TV. 
	Não instale a TV em locais sujeitos a temperaturas 

extremas, tais como luz solar direta, próximo a um 
radiador ou a um respiradouro de aquecimento ou 
exposto ao ar condicionado direto. 

	Nunca coloque a TV em locais quentes, oleosos, 
úmidos ou excessivamente empoeirados. 

	Não instale a TV onde insetos podem entrar. 
	Não instale a TV em um local onde possa estar exposta 

a vibrações mecânicas. 
	Não instale a TV em um local onde ela poderá projetar-

se, como em cima ou atrás de um pilar, ou onde pode-
se bater a cabeça nela. Caso contrário, isso pode 
causar ferimentos. 

Uso em área externa
Não instale a TV em área externa. Se a TV for exposta 
à chuva, um incêndio ou choques elétricos podem ser 
provocados. Não exponha a TV à luz solar direta, ela pode 
esquentar e danificar-se. 
Veículos, navios e outras embarcações 
	Não instale a TV em um veículo. 
	Os solavancos do veículo podem provocar a queda da 

TV e causar ferimentos. 
	Não instale a TV em um navio ou embarcação. Se a TV 

for exposta à água do mar, isso pode causar incêndio 
ou danos à TV. 

Instituições médicas 
	Não coloque a TV em um lugar onde equipamentos 

médicos estão em uso. 
	A interferência pode provocar um mau funcionamento 

tanto da TV como dos equipamentos médicos. 

Peças
Não use peças não recomendadas pelo fabricante, pois 
podem provocar riscos. 

Instalação na parede
A instalação na parede exige o uso de um suporte de 
montagem na parede. Quando instalar ou remover a 
TV usando um suporte de parede, certifique-se de usar 
prestadores de serviços qualificados. Se a TV não estiver 
devidamente segura durante a instalação ou a remoção 
do suporte de parede, ela pode cair e provocar ferimentos 
graves. 

Para uso somente com Suporte de parede na lista,  
com peso/carga adequada. Consulte 22 "Dimensões e 
especificações".

Observe os seguintes itens ao instalar a TV usando um 
suporte de parede. 

	Certifique-se de seguir as instruções de uso fornecidas 
com o suporte de parede ao instalar a TV. 

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

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

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

e adequado para a tensão onde será usado.
	Por razões de segurança, o plugue é projetado para 

encaixar na tomada de parede apenas de uma forma. 
Se não conseguir introduzir o plugue completamente na 
tomada, contate o seu revendedor. 

	Se a TV não vai ser usada por vários dias, desconecte-a 
da energia puxando o plugue. Nunca puxe pelo cabo. 

	Ao desligar o cabo de alimentação AC, ele deve estar 
facilmente acessível para a desconexão. 

A TV deve ser instalada próxima a uma tomada de 
alimentação facilmente acessível. Não use uma tomada de 
encaixe ruim. Insira o plugue completamente na tomada. Se 
ele estiver solto, ele poderá provocar faíscas e um incêndio. 
Contate um eletricista para a troca da tomada.

Observe os seguintes itens para evitar que o cabo de 
alimentação AC seja danificado. Se o cabo de alimentação 
AC for danificado, um incêndio ou choques elétricos 
podem ser provocados. Interrompa a utilização e peça 
ao seu revendedor ou à assistência técnica da AOC para 
realizar a substituição.

	Não coloque a TV onde o cabo de alimentação estiver 
sujeito a desgaste ou violação.

	Não esprema, dobre ou torça o cabo excessivamente. 
Os fios centrais podem ser desencapados e cortados, 
causando um curto-circuito e provocando um incêndio 
ou choque eléctrico. 
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	Não modifique ou danifique o cabo de alimentação.
	Não deixe que objetos permaneçam sobre o cabo de 

alimentação ou passem por cima dele.
	Não mova a TV com o cabo de alimentação conectado 

à tomada.
	Mantenha o cabo de alimentação longe de fontes de calor.
	Para desconectar o cabo de alimentação, desligue-o da 

tomada de parede primeiro.
	Segure pelo plugue quando desligar o cabo de 

alimentação. 
	Não puxe pelo cabo de alimentação. 
	Não use o cabo de alimentação AC fornecido em 

qualquer outro equipamento. 
	Use apenas um cabo de alimentação AC original da 

AOC, nunca de outras marcas. 

Tela de LCD/LED
	Embora a tela LED/LCD seja feita com tecnologia de alta 

precisão e tenha pixels eficientes de 99.99% ou mais, 
pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (vermelha, azul 
ou verde) podem aparecer constantemente na tela LED/ 
LCD. Esta é uma propriedade estrutural do painel de 
LCD/LED e não um defeito. 

	A tela LED/LCD é feita com tecnologia de alta precisão 
e para alcançar um elevado nível de desempenho e 
qualidade de imagem, as configurações de luz de fundo 
desta TV estão ajustadas para maximizar o brilho da 
TV. No entanto, um brilho irregular pode ser observado 
quando o HDTV é exibido 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, as configurações da Luz de fundo, 
ativar o Sensor de luz ou ligar o Gerenciamento de 
energia irá melhorar esta condição. 

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

	Não dê empurrões ou arranhe a tela 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 local frio, pode ocorrer um 
borrão na imagem ou ela pode ficar escura. Isso não 
indica uma falha. Estes fenômenos melhoram quando a 
temperatura sobe. 

	O efeito fantasma pode ocorrer quando imagens 
estáticas são exibidas continuamente. Ele deve 
desaparecer após alguns instantes. 

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

	Evite a pulverização de repelentes de insetos de 
material volátil na tela. 

	Evite o contato prolongado com borracha ou material 
plástico. 

Peças quebradas 
Não jogue nada na TV. O vidro da tela pode quebrar pelo 
impacto e provocar ferimentos graves.

Se a superfície da TV rachar, não toque nela antes de 
desligar o cabo de alimentação AC. Caso contrário podem 
ocorrer choques elétricos.

Como lidar com a quebra do vidro e o 
vazamento de cristal líquido 
Se o painel de LED/LCD for danificado, pode ocorrer 
vazamento de líquido cristalino ou o vidro quebrado pode 
se espalhar. Não toque no vidro quebrado, nem no líquido 
cristalino que é tóxico com as mãos desprotegidas, pois 
cortes, intoxicação ou irritação na pele podem ocorrer. 
Além disso, não deixe que fragmentos de vidro ou o 
líquido cristalino entrem em seus olhos ou boca. Caso isso 
aconteça, lave a área de contato cuidadosamente com água 
e consulte seu médico. 

Fiação 
Ao conectar os cabos, verifique se o cabo de alimentação 
AC está desconectado 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, isso pode 
causar choque elétrico. 

Tempestades com raios
Para maior proteção para esta TV durante uma 
tempestade com raios ou quando ela ficar inativa e sem 
uso por longos períodos de tempo, desligue-a da tomada 
da parede e desconecte a antena. Isso irá prevenir danos 
à TV causados   por raios e picos de energia. 
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Uso suspenso 
Se o aparelho de TV não vai ser usado por vários dias, a 
TV deve ser desligada da tomada de alimentação AC por 
razões ambientais e de segurança. O aparelho de TV não 
estará desligado da fonte de alimentação AC quando a TV 
está desligada. Para desligar a TV completamente, puxe o 
plugue da tomada de alimentação AC. 

Sobrecarga 
Esta TV foi projetada para operar em apenas uma fonte de 
110-240 V AC. Tenha cuidado para não conectar muitos 
aparelhos à mesma tomada de alimentação AC, pois isso 
pode provocar um incêndio ou choque elétrico.

Equipamento opcional 
Não instale equipamentos opcionais muito próximo do 
aparelho de TV. Mantenha equipamentos opcionais pelo 
menos a 11,875 pol. (30 cm) de distância do aparelho 
de TV. Se um videocassete for instalado na frente do 
aparelho de TV ou ao lado dele, a imagem pode ficar 
distorcida. Distorção de imagem e/ou som ruidoso podem 
ocorrer se o aparelho de TV estiver perto de algum 
equipamento que emita radiação eletromagnética. 

Pequenos acessórios 
Mantenha pequenos acessórios 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 
localizado nas proximidades de linhas aéreas de energia 
ou outros circuitos de luz elétrica ou de energia, ou onde 
possa entrar em contato com essas linhas ou circuitos de 
energia. 

AO INSTALAR UM SISTEMA DE ANTENA EXTERNA, 
EXTREMO CUIDADO DEVE SER TOMADO PARA EVITAR 
O CONTATO COM LINHAS OU CIRCUITOS DE ENERGIA, 
POIS O SEU CONTATO É QUASE SEMPRE FATAL. 

Verifique se o sistema de antena está aterrado de modo 
a fornecer proteção contra picos de tensão e cargas 
estáticas acumuladas. 

A seção 810 do National Electrical Code (NEC) nos EUA  
e a Seção 54 do Canadian Electrical Code no Canadá 
fornecem informações com relação ao aterramento 
adequado do mastro e estrutura de suporte, aterramento 
do fio condutor a uma unidade de descarga da antena, 
tamanho dos condutores de aterramento, localização da 
unidade de descarga da antena, conexão com eletrodos de 
aterramento e requisitos para o eletrodo de aterramento. 

Aterramento da antena conforme o National Electrical 
Code, ANSI/NFPA 70�
 
Fio condutor da antena 

Fio condutor da antena

Unidade de descarga 
da antena

Condutores de aterramento

Braçadeiras de 
aterramento

Equipamento de 
serviço elétrico

Braçadeiras de 
aterramento

Sistema de eletrodo de aterramento 
para serviços de energia

Pilhas
	Não descarte as baterias no fogo.
	Não provoque curto-circuito, desmonte ou aqueça as 

pilhas.
	Há perigo de explosão se a bateria for substituída 

incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou 
equivalente.

	As pilhas (pilhas instaladas) não devem ser expostas a 
calor excessivo, como luz solar, fogo ou fontes de calor 
semelhantes. 

Descarte de baterias usadas 
Para preservar o meio ambiente, descarte as baterias 
usadas de acordo com as leis ou regulamentos locais. 
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Manutenção e Limpeza da tela
	Nunca toque, empurre, esfregue ou bata na tela com 

nenhum objeto.
	Desligue o cabo de energia da tomada antes de limpar 

a TV para evitar choques elétricos.
	Limpe a TV com um pano macio e seco e esfregue 

suavemente.
	Caso seja necessário remover manchas persistentes 

utilize um pano levemente umedecido com produtos 
específicos para limpeza de telas.

	Aplique o líquido em um pano macio, deixando-o 
levemente umedecido e faça movimentos circulares 
e suaves no display. Não aplicar diretamente na tela, 
pois o líquido pode escorrer e danificar componentes 
internos do aparelho.

	Nunca use substâncias como álcool, produtos químicos 
ou produtos de limpeza domésticos na TV.

	Se colar adesivos na tela da TV, podem ficar algumas 
marcas depois de removê-los. Limpe a tela para  
assistir TV.

	A parte externa e a tela do produto podem ser riscadas 
durante a limpeza. Para evitar riscos, certifique-se de 
limpar a parte externa e a tela com cuidado usando um 
pano macio para prevenir riscos.

Influência magnética
Esta TV contém um forte ímã na unidade do alto-falante 
que produz um campo magnético. Mantenha todos os itens 
sensíveis a campos magnéticos distantes do alto-falante. 

Som
Se houver um ruído de estalo ou estouro e ele for 
permanente ou frequente enquanto a TV está funcionando, 
desconecte-a e consulte o seu revendedor ou um técnico 
de manutenção. É normal que algumas TVs façam ruídos 
de estalo ou estouro em algumas ocasiões, especialmente 
ao serem ligadas ou desligadas.

? ding~
Pong~

Transporte da TV
Transporte a TV da maneira especificada 

Para evitar a queda da TV e provocar ferimentos graves, 
siga as orientações a seguir:

	Antes de transportar a TV, desconecte todos os cabos.
	O transporte de uma TV de tamanho grande exige duas 

ou mais pessoas. 
	Ao transportar a TV, coloque a mão conforme ilustrado 

e segure-a com firmeza. Não coloque pressão sobre o 
painel de LED/LCD. 

	Ao levantar ou mover a TV, segure-a firmemente pela 
parte inferior. Coloque a palma da mão diretamente sob 
o painel. 

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

Ventilação
As fendas e aberturas na TV servem para a ventilação 
necessária. Para garantir o funcionamento seguro da TV 
e para protegê-la de superaquecimento, essas fendas e 
aberturas nunca devem ser bloqueadas ou cobertas. 

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

	Não instale a TV virada para cima, para baixo ou para 
os lados. 

	Não instale a TV invertida ou de cabeça para baixo. 
	Nunca cubra as fendas e aberturas com um pano ou 

outros materiais. 
	Nunca bloqueie as fendas e aberturas colocando a 

TV sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície 
semelhante. 

	Nunca coloque a TV em um espaço confinado, como 
uma estante ou um armário embutido, a menos que 
haja ventilação adequada. 

Deixe algum espaço em torno da TV como exibido abaixo. 
Caso contrário, a circulação de ar pode ser inadequada 
e causar superaquecimento, o que pode provocar um 
incêndio ou danos ao aparelho de TV. 
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Instalação na parede

4 polegadas 
10 cm

4 polegadas 
10 cm

4 polegadas 
10 cm

Deixe pelo menos este 
espaço ao redor do aparelho.

11 7/8 polegadas 
30 cm

Aviso
Para evitar lesões, este aparelho deve ser firmemente fixado 
ao piso/parede de acordo com as instruções de instalação.

Instalada com suporte

4 polegadas
10 cm

4 polegadas
10 cm

Deixe pelo menos este 
espaço ao redor do aparelho.

11 7/8 polegadas
30 cm

4 polegadas
10 cm

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

Objetos e orifícios de ventilação 
Nunca introduza objetos de qualquer tipo na TV através 
das aberturas do gabinete, pois podem tocar em pontos de 
tensão perigosos ou provocar curtos que poderiam resultar 
em incêndio ou choque elétrico. Não coloque objetos 
sobre a TV. 

Umidade
Umidade e objetos inflamáveis 
	A TV não deve ser exposta a pingos ou respingos. Não 

coloque objetos contendo líquidos, como vasos, sobre 
a TV. 

	Não use aparelhos de TV que funcionam por energia 
elétrica próximos a água, por exemplo, uma banheira, 
bacia, pia de cozinha ou tanque de lavar roupa, em um 
porão úmido ou próximo a uma piscina, etc. Isso pode 
provocar um incêndio ou choque elétrico. 

	Não deixe que a TV se molhe. Nunca derrame líquido 
de qualquer tipo sobre a TV. Se algum objeto sólido ou 
líquido cair dentro da TV, interrompa seu funcionamento 
imediatamente. Isso poderá causar choque elétrico ou 
danos à TV. Leve-a imediatamente para a assistência 
técnica especializada. 

	Para evitar incêndios, mantenha objetos inflamáveis ou 
chamas (por exemplo, velas) distantes da TV. 

Ajuste de volume
Ajuste o volume para não incomodar os vizinhos.  
O som se propaga muito facilmente à noite. Portanto,  
é recomendado que as janelas sejam fechadas. 

Manutenção
Não tente reparar a TV por conta própria, pois a abertura 
do gabinete pode expô-lo à tensão perigosa ou outros 
perigos. Os serviços de manutenção devem ser realizados 
pela assistência técnica especializada.

Peças de reposição

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

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

Verificação de segurança 
Após a conclusão de qualquer serviço de manutenção ou 
reparos na TV, peça ao técnico para executar verificações 
de segurança de rotina (conforme especificado pelo 
fabricante) para determinar que a TV está em condições 
de funcionamento seguras e que ele certifique essas 
informações. Peça a um técnico qualificado para descartar 
a TV. 

Obrigado por comprar este televisor AOC de alta definição. 
A qualidade da imagem da sua TV AOC é tão boa quanto 
a qualidade do sinal recebido. Para experimentar o 
impressionante detalhe da sua nova TV AOC, você precisa 
ter acesso à programação HD. A TV AOC pode receber e 
exibir programação HD a partir de: 
	Transmissões via antena de qualidade HD 
	Assinatura HD por cabo 
	Assinatura HD por satélite 
	Leitor de Blu-ray Disc™ ou outro equipamento externo 
Entre em contato com seu provedor de serviços de cabo 
ou satélite para obter informações sobre como atualizar 
para programação HD.
Aviso
Nunca coloque um aparelho de televisão em um local 
instável. O aparelho de televisão pode cair e causar 
ferimentos graves ou morte. Muitas lesões, especialmente 
em crianças, podem ser evitadas tomando-se precauções 
simples, tais como:
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– Usar gabinetes ou suportes recomendados pelo 
fabricante do aparelho de televisão.
– Usar somente móveis que possam suportar o aparelho 
de televisão com segurança.
– Cuidar para que o aparelho de televisão não se projete 
para fora da borda do móvel de apoio.
– Não colocar o aparelho de televisão sobre móveis altos 
(por exemplo, armários de cozinha ou estantes) sem prender 
a mobília e o aparelho de TV a um suporte adequado.
– Não colocar o aparelho de televisão sobre tecidos ou 
outros materiais localizados entre o aparelho de televisão 
e o móvel de apoio.
– Explicar às crianças os riscos de subir nos móveis para 
alcançar o aparelho de televisão ou os controles.

Ao guardar ou mudar de lugar o aparelho de televisão 
existente, aplique as mesmas considerações ou outras 
equivalentes.

Aviso sobre telefones celulares
Para evitar interferências na imagem e som, mau 
funcionamento da TV ou até mesmo danos a ela, 
mantenha telefones celulares distantes da TV.

Orientações sobre a vida útil
Prestamos muita atenção à produção na forma sustentável 
em áreas verdes.
Seu novo receptor contém materiais que podem ser 
reciclados e reutilizados.
No final da sua vida útil, empresas especializadas podem 
desmontar o receptor descartado para concentrar os 
materiais reutilizáveis   e minimizar a quantidade de 
materiais a serem descartados.
Certifique-se de descartar o seu antigo receptor de acordo 
com as leis locais.

Informações sobre reciclagem 
 O uso deste símbolo no produto ou na 

embalagem indica que ele não pode 
ser tratado como lixo doméstico. 
Ao garantir que este equipamento seja 
descartado e reciclado corretamente, 
você ajudará a preservar nossos 
recursos naturais e a proteger a saúde 
humana e o meio ambiente. A AOC 
respeita compromissos ambientais e 
sugere que os usuários dos produtos 
AOC entrem em contato com a Linha 
Direta de Atendimento ao Cliente pelo 
telefone 0800-10-9539 ou enviem 
uma mensagem de e-mail para o 
endereço sac@aoc.com.br para 
obter informações sobre o descarte 
adequado deste produto.

Pilhas 
Algumas baterias contêm substâncias perigosas para 
a saúde e o meio ambiente e, portanto, devem ser 
descartadas corretamente. Não descarte as baterias no lixo 
doméstico nem as incinere. Entre em contato com o centro 
de reciclagem municipal ou, se preferir, com a Linha Direta 
de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800-10-9539 ou 
envie uma mensagem de e-mail para sac@aoc.com.br 
para obter mais informações sobre o descarte gratuito de 
baterias fornecidas com produtos da AOC.

DESCARTE DA BATERIA 

After use, the batteries should 
be provided to the commercial 
establishment or authorized 
technical assistance network.

Cuidado
Risco de explosão se as baterias forem substituídas 
incorretamente. Substitua por modelos similares ou 
equivalentes.

Baterias ou pacotes de baterias instalados não devem ser 
expostos a calor excessivo, como luz solar direta, fogo, etc.

Central de Atendimento ao Cliente
Acesse www.aoc.com.br para obter os manuais do 
usuário, as condições de garantia e verificar as perguntas 
frequentes.  
Para dúvidas sobre instalação, uso e solução de 
problemas, entre em contato com a central de serviços 
da AOC mais próxima pelo telefone 0800 109 539. Tenha 
em mãos o modelo e número de série de sua TV quando 
entrar em contato conosco.

ANATEL
Este produto contém a placa: WN4519L, código de 
homologação ANATEL 03984-19-07125.

Este produto está homologado pela ANATEL de acordo 
com os procedimentos regulamentados pela Resolução 
242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, 
não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, 
mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar 
interferência a sistemas operando em caráter primário.

03984-19-07125

MODELO: WN4519L    
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Conteúdo da caixa 
Depois de desembalar a TV da caixa, verifique se a TV e todos os acessórios estão em boas condições e 
sem danos.

AOC TV

Safety service 
information

Base

AAA Battery x 2

Safety service 
informationPower cable

QSG

Quick Start Guide

Remote ControlScrew x 4

4 rubber bumper pads

arnaldo.leung
Highlight
4 almofadas de borracha

arnaldo.leung
Highlight
4 parafusos

arnaldo.leung
Highlight
Controle remoto

arnaldo.leung
Highlight
2 pilhas AAA

arnaldo.leung
Highlight
Cabo de força

arnaldo.leung
Highlight
Guia rápido de instalação

arnaldo.leung
Highlight
Informações de segurança e serviços

arnaldo.leung
Highlight

arnaldo.leung
Highlight
Informações de segurança e serviços
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Conexões

1
2

5

3

4

Joystick
Número Item Descrição
1 / 2 Entradas Pressione para selecionar a fonte de sinal. 
3 / 4 Volume Pressione estes botões para aumentar ou abaixar o volume.
5 Energia Quando a TV estiver no modo de espera (desligado), pressione para ligar a TV.
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Conectar a TV
Antena de TV
A entrada de RF (Radiofrequência ou sinal modulado utilizado para transportar transmissões de televisão.) 
que se conecta à antena VHF/UHF da TV a cabo.

TV ANTENNA

Conexão HDMI
A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) oferece uma interface de áudio/vídeo totalmente digital 
descomprimida entre esta TV e qualquer equipamento de áudio/vídeo equipado com HDMI, como um 
decodificador, aparelho de DVD, Blu-ray Disc player, receptor A/V, bem como PC. Suporte para HDMI ou 
vídeo de alta definição, além de áudio digital. 

Cabo DVI-para-HDMI Adaptador DVI-para-HDMI

Certifique-se de usar apenas um cabo HDMI com o logotipo HDMI.

HDMI

HDMI
ARC

Conexão de sinal composto
Conecta-se ao conector de saída COMPOSITE VIDEO do seu equipamento de vídeo que tem COMPOSITE 
VIDEO, e os conectores de áudio (L/R) podem conectar a fonte de áudio a sua TV.

AV IN

L RCVBS
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Conexão de áudio
Saída de áudio digital. Conecta-se ao sistema de home theater que tenha entrada de áudio digital com um 
cabo de áudio coaxial.

Saída SPDIF

CVBS/Y

DIGITAL 
AUDIO OUT

Conexão para fones de ouvido
Conecta seu fone de ouvido. Se os fones de ouvido não corresponderem ao conector, use um adaptador de 
plugue adequado (não fornecido).

Conexão USB
Insira o dispositivo de armazenamento USB à porta USB 2.0 para visualizar fotos, vídeos e ouvir música.

USB HDD
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Tabela de Referência de Sinal de entrada de HDMI
Quando conectar o PC a esta TV com HDMI, defina a sinal de saída do PC de acordo com a tabela abaixo. 

HD

Modo de PC padrão

Padrão Resolução Frequência horizontal (KHz) Frequência vertical (Hz)

IBM VGA 640 x 480 31,469 59,94
VESA 800 x 600 37,879 60,317
VESA 1024 x 768 48,363 60,004
VESA 1360 x 768 47,712 60,015
VESA 1920 x 1080 66,587 60
VESA 1600 x 1200 75 60

FHD

Modo de PC padrão

Padrão Resolução Frequência horizontal (KHz) Frequência vertical (Hz)

IBM VGA 640 x 480 31,469 59,94
VESA 800 x 600 37,879 60,317
VESA 1024 x 768 48,363 60,004
VESA 1360 x 768 47,712 60,015
VESA 1280 x 1024 63,981 60,02
VESA 1920 x 1080 66,587 60
VESA 1600 x 1200 75 60

*Suporte somente ao horário listado.

Tabela de Referência de Sinal de entrada de vídeo 
1. Conecte o sinal de componente ou a porta HDMI do dispositivo de vídeo à TV e configure o sinal de saída do dispositivo de vídeo de 
acordo com a tabela abaixo.
2. Se a placa de vídeo do seu computador for compatível com sinais de formato de vídeo, é possível configurar os seguintes sinais de 
saída.

Componente padrão ou modo HDMI

Padrão Resolução Frequência vertical (Hz)

SD 720 x 480i 59,94 / 60
SD 720 x 480p 59,94 / 60
SD 720 x 576i 50
SD 720 x 576p 50
HD 1280 x 720p 50 / 59,94 / 60

FHD 1920 x 1080i 50 / 59,94 / 60
FHD 1920 x 1080p 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60

Sistemas de vídeo compatíveis com a TV, modos de vídeo
NTSC M,PAL M,PAL N.
Interface de definição padrão
Você também pode desfrutar de um programa tradicional usando um aparelho de DVD ou videocassete. Conecte esse 
equipamento à TV por meio da entrada Composite na parte de trás da TV. 
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Configuração
Inserção de pilhas no controle remoto 
Insira duas pilhas AAA (fornecidas) de acordo com o diagrama no interior do compartimento de pilhas do 
controle remoto. 

Anexar a base
IMPORTANTE: A base da TV LCD AOC deve ser montada antes do uso.
1. Coloque o televisor virado para baixo em uma superfície macia e plana (cobertor, espuma, tecido, etc.) para evitar 

danos à TV. 
2. Cole as almofadas de amortecimento de borracha nas ranhuras correspondentes embaixo da base do suporte.
3. Fixe cuidadosamente a base na TV.
4. Cuidadosamente, alinhe e insira os parafusos fornecidos nos orifícios sob a base.
5. Use a chave de fenda correta para apertar os parafusos.
6. Consulte as "Instruções importantes de uso" acima.

Instalação na parede
Instale na parede usando um suporte de montagem na 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. Vire a TV para baixo com cuidado e a coloque sobre uma superfície nivelada e estável, coberta com um pano grosso e 

macio. Verifique se o suporte de mesa está no lado externo da borda. 
3. Remova os parafusos conforme exibido na ilustração de seu modelo e puxe o suporte de mesa para fora. 
4. Não remova nenhum outro parafuso da TV. 
5. Não remova o suporte de mesa por qualquer outro motivo que não seja para a montagem da TV na parede. 
6. Certifique-se de armazenar os parafusos e o suporte de mesa removidos em um lugar seguro no caso de ser 

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

TV. É necessário um conhecimento avançado para a instalação desta TV, especialmente para determinar a resistência 
da parede para suportar o peso da TV. 

8. Por questões de proteção do produto e de segurança, a AOC recomenda enfaticamente que seja usado o modelo de 
suporte de parede projetado para a sua TV e que a instalação na parede seja realizada por um revendedor AOC ou um 
prestador de serviços licenciado. 

Observação:  Parafuse para fixar a TV no suporte de montagem na parede (não fornecido com a TV).
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Alteração da fonte de entrada (Menu Tela inicial) 
Na AOC Roku TV é possível escolher a fonte de sinal diretamente no controle remoto através da tecla  (Tela inicial).

Home

 

1
Pressione o anel de navegação para selecionar as fontes de entrada de cabo, antena, HDMI 1 (ARC), 
HDMI 2, HDMI 3, AV, TV de antena e reprodutor de mídia USB.

2 Pressione a tecla OK para confirmar.

Menu Configurações

Para acessar a tela inicial, pressione a tecla  (Tela inicial) e pressione o anel de navegação para selecionar as 
"Configurações". 
Essa tela permite ao usuário escolher entre os menus: Rede, Protetor de tela, Legendas, Config� de imagem de TV, 
Entradas de TV, Áudio, Controle parental e Sistema.

Rede Conecte a TV à Internet e ative sua conta Roku.
Protetor 
de tela

Pesquisar protetores de tela Selecione o tipo de protetor de tela.
Alterar o tempo de espera Desative ou ajuste o tempo de espera do protetor de tela selecionado.

Legendas

Modo de legenda oculta Selecionar o modo Legenda oculta.
Idioma preferido da legenda 
oculta

Defina seu idioma preferido para canais de streaming. Este idioma será 
usado para legendas sempre que disponível.

Estilo de texto Selecione o estilo do teletexto.
Efeito de borda do texto Ajuste o efeito da borda do teletexto.
Tamanho do texto Ajuste o tamanho do teletexto.
Cor do texto Ajuste a cor do teletexto.
Opacidade do texto Ajuste a opacidade do teletexto.
Cor do plano de fundo Ajuste a cor do plano de fundo.
Opacidade do plano de fundo Ajuste a opacidade do plano de fundo.
Cor da janela Ajuste a cor da janela.
Opacidade da janela Ajuste a opacidade da janela.
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Config� de 
imagem de 
TV

Brilho da TV Ajuste o brilho geral da tela da TV.
HDMI 1 (ARC) 
HDMI 2
HDMI 3
AV
TV de antena

Ajuste as configurações de qualidade de imagem por entrada.
Primeiro, pressione a tecla OK para visualizar a entrada. Em seguida, 
pressione a tecla  (Opções) para ver as configurações de imagem.

Entradas 
de TV

HDMI 1 (ARC) 
HDMI 2
HDMI 3

Renomear – Selecione o nome na lista suspensa ou personalize o nome.
Remover – As configurações de entrada serão apagadas.

AV Renomear – Selecione o nome na lista suspensa ou personalize o nome.
Remover – As configurações de entrada serão apagadas.

TV de antena

Buscar canais – Procure automaticamente os canais disponíveis.
Aplicativos interativos – Permite a visualização de programas com 
serviços interativos. (Será iniciado automaticamente enquanto você 
assiste aos canais.)
Renomear – Selecione o nome na lista suspensa ou personalize o nome.

Áudio

Alto-falantes Selecione onde deseja ouvir o som da TV e como deseja controlá-lo.
Volume do menu Você pode ajustar o volume para selecionar a opção.

S/PDIF e ARC
Com a conexão HDMI ARC, você não precisa conectar o cabo de áudio 
extra que envia o som da TV para o sistema Home Theater. A conexão 
HDMI ARC combina ambos os sinais.

Controle 
parental Ao configurar o controle parental pela primeira vez, você precisará definir uma senha e redefinir o PIN.

Sistema

Sobre Exibe as informações do sistema.

Hora

Temporizador de sono – Configure a TV para alternar para Modo de 
espera automaticamente após um período predefinido. 
Fuso horário – Selecione o fuso horário do seu país. 
Formato do relógio – Selecione 24 horas ou 12 horas.

Energia

Ligar – Sempre ligue à fonte selecionada. 
Economia automática de energia – Desligue a TV automaticamente 
após 4 horas sem interação. Ou permita que a TV reduza a energia 
quando não houver sinal e nenhuma interação após 15 minutos. 
LED de prontidão (standby) – Quando a TV é desligada, o LED de 
prontidão (standby) (na parte frontal da TV) é Ligado ou Desligado. 
Reinicialização do sistema – Confirme a reinicialização para desligar a 
TV e ligá-la novamente.

Controlar outros dispositivos 
(CEC)

Permite que os dispositivos conectados à TV através das portas HDMI se 
comuniquem com a TV.
Com a conexão HDMI ARC, você não precisa conectar o cabo de áudio 
extra que envia o som da TV para o sistema Home Theater. A conexão 
HDMI ARC combina ambos os sinais.

Idioma Selecione o idioma desejado para o menu.

Atualização do sistema Conectar à Internet – Atualize o software operacional usando a Internet. 
Não consigo conectar – Atualize o software via dispositivo USB.

Configurações avançadas do 
sistema

Restauração de fábrica – Para restaurar as configurações de áudio/
imagem da TV ou apagar todas as configurações. (A senha padrão é 0332)

Licenças de terceiros Exibir avisos e informações de terceiros.
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Guia de TV
Pressione a tecla  para entrar no guia de programação.
As informações do Guia de TV podem não estar disponíveis em algumas regiões e para alguns canais.  
A TV pode coletar informações de programação para os canais que são instalados na TV. A TV não pode 
coletar as informações do Guia de TV para os canais vistos a partir de um receptor digital ou decodificador. 
A TV vem com as informações definidas da emissora.

O guia da TV coleta as informações dos programas dos canais quando o aparelho de TV é sintonizado 
neste canal. 

GUIDE

Informações do canal
Após a instalação de um canal, todos os canais aparecem na lista de canais.

Os canais são exibidos com o nome, se esta informação estiver disponível.

Com uma lista de canais selecionada, você pode sintonizar apenas os canais dessa lista ao 
usar a tecla de canais para cima e para baixo.

Pressione a tecla OK para exibir os detalhes do programa selecionado.
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Opções para canais
Enquanto assiste a um canal, dependendo do tipo de canal (analógico ou digital) ou das configurações da 
TV, algumas opções estão disponíveis.

Pressione a tecla  (Opções) para exibir as opções dos canais. Para a TV digital, as opções de idiomas 
dependem da transmissão.

Temporizador de 
sono

Configure a TV para alternar para modo de espera automaticamente após um 
período predefinido.
– Desligado, 30 min, 1h, 1h30, 2h e 3h.

Brilho da TV Ajusta o brilho do vídeo.
– Mais brilhante, Brilhante, Normal, Escuro e Mais escuro.

Tamanho da 
imagem

Ajuste a proporção da imagem. 
A configuração padrão (Automático) é considerada a que reproduz a melhor 
imagem na maioria dos casos.
– Automático, Ajustar à tela, Normal, Estender e Ampliação.

Modo de imagem Selecione predefinições de imagem para ver várias preferências de visualização. 
– Baixa energia, Normal, Filme, Esportes e Vívido.

Modo de som Há seis modos de som distintos.
– Normal, Música, Fala, Teatro, Grandes graves e Agudo alto.

Legenda oculta

Você pode exibir legendas ocultas em todos os momentos ou em uma situação 
específica. (Esta função está indisponível para o uso de cabo HDMI.)
– Sempre ligada, Silenciar, Em reprodução e Desligado
Observação:
	Nem todos os programas, comerciais e apresentações da TV dispõem de 

informações de legenda oculta. Veja a programação de TV local para canais 
com legendas ocultas.

Aplicativos 
interativos Ligue e desligue Aplicativos interativos para obter permissão para acessar Ginga.

Trilhas de áudio Selecione o idioma desejado quando assiste a transmissão digital contendo vários 
idiomas de voz.

Config� de imagem

Para facilitar o ajuste de imagem é possível selecionar uma configuração de 
predefinição em Config� de imagem.
– Modo de imagem, Contraste dinâmico, Luz de fundo, Brilho, Contraste, Nitidez, 
Cor, Tonalidade, Temperatura da cor e Restaurar configurações de "Modo".

Acessibilidade
Você pode ajustar (Esta função está indisponível para o uso de cabo HDMI.)
O filtro bloqueia ruído nos contornos e ruído de mosquito no fundo. Selecione 
Desligar, Baixo, Médio, Alto para ajustar.



20 21

Português 

Menu do reprodutor de mídia USB

Você pode visualizar suas fotografias ou reproduzir músicas e vídeos em uma unidade flash USB ou em um 
disco rígido USB conectado.
Pressione a tecla  (Tela inicial) para selecionar a fonte de sinal e, em seguida, selecione Reprodutor 
de mídia USB e pressione a tecla OK para confirmar a função de mídia. 
- É recomendado que você use um dispositivo de memória USB de 2 TB ou menos.

Tecla Função

Retroceda o arquivo.

Para reproduzir ou pausar o arquivo.

Avance o arquivo rapidamente.

Siga as instruções na tela.

Para ver as informações do arquivo. 

Nenhuma função

Pressione o anel de navegação para selecionar o arquivo.
Pressione a tecla OK para reproduzir o arquivo.

Opções de vídeo 
Durante a reprodução de filmes, pressione a tecla  (Opções) para selecionar o item a seguir.

Reprodução aleatória 
(desligada) Reproduza vídeos em ordem sequencial ou aleatória

Repetir todos 
(desligado) Reproduza os vídeos repetidamente.

OK Complete as configurações.

Opções de áudio
Durante a reprodução de músicas, pressione a tecla  (Opções) para selecionar o item a seguir.

Reprodução aleatória 
(desligada) Reproduz músicas em ordem sequencial ou aleatória.

Repetir todos 
(desligado) Reproduza as músicas repetidamente.

Protetor de tela 
(ligado) Reproduza músicas com protetor de tela.

OK Complete as configurações.

Opções de foto 
Durante a reprodução de imagens, pressione a tecla  (Opções) para selecionar o item a seguir.

Velocidade (média) Define a frequência da apresentação. 
- rápida, média e lenta

Reprodução aleatória 
(desligada) Visualize imagens em ordem sequencial.

Informação da foto 
(desligada) Visualize as informações das imagens. 

Fechar Saia do menu da tela.
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Licenças 
HDMI

®

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia
Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou registradas
da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e outros países.

Dolby

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio e o símbolo de dois Ds são marcas registradas da Dolby
Laboratories.

Microsoft
Windows Media
O Windows Media é uma marca comercial registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/
ou em outros países.

Microsoft PlayReady
Proprietários de conteúdo usam a tecnologia de acesso a conteúdo da Microsoft, PlayReady™, para proteger sua 
propriedade intelectual, incluindo conteúdo com copyright.
Este dispositivo utiliza tecnologia PlayReady para acessar conteúdo PlayReadyprotected e/ou conteúdos protegidos 
por WMDRM. Se o dispositivo não consegue aplicar corretamente as restrições de uso de conteúdo, os proprietários de 
conteúdo podem exigir à Microsoft que revogue a capacidade do dispositivo de consumir conteúdo PlayReady protegido. 
A revogação não afeta o conteúdo desprotegido ou conteúdo protegido por outras tecnologias de acesso a conteúdo. Os 
proprietários do conteúdo podem exigir que você atualize o PlayReady para acessar seu conteúdo. Se você recusar uma 
atualização, você não conseguirá acessar o conteúdo que requer a atualização.

Kensington

Kensington e Micro Saver são marcas registradas norte-americanas da ACCO World Corporation com registros publicados 
e requerimentos pendentes em outros países do mundo.

Roku

ROKU, ROKU TV e o logotipo ROKU são marcas comerciais da Roku, Inc. Todas as outras marcas comerciais e logotipos 
aqui contidos pertencem a seus respectivos proprietários

Outras marcas comerciais
Todas as outras marcas comerciais registradas e não registradas são de propriedade dos respectivos proprietários.
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Dimensões e especificações 
Modelo 32S5195 43S5195

Tamanho do painel Diagonal de 806 mm (32” visível) Diagonal de 1092 mm (43” visível)

Resolução 1366 × 768 1920 × 1080

Sistema de TV Sistema DTV (ISDB-T) Sistema DTV (ISDB-T)

Alto-falante 5W × 2 8W × 2

Impedância da antena 75Ω 75Ω

Tensão de entrada 110-240V AC, 50/60Hz 110-240V AC, 50/60Hz

Consumo de energia 55 W 80 W

Consumo de energia em modo 
de espera < 1W < 1W

Conectores

Saída SPDIF
HDMI 1 ARC
HDMI 2
HDMI 3
AV IN: CVBS, L/R
Antena de TV: 75 ohm
Fones de ouvido: Mini conector para estéreo(3.5Ø)
USB
SERV.U: Somente para uso para fins de manutenção.

Tamanho (L x A x P)
(com base e suporte) (mm) 731,8 x 476,3 x 167,36 969,64 x 602,48 x 214,09

Tamanho (L x A x P)
(sem base e suporte) (mm) 731,8 x 435,32 x 77,3 969,64 x 562,55 x 80,5

Peso 4,23 kg (com suporte e base) 
4,19 kg (sem suporte e base)

7,25 kg (com suporte e base) 
7,17 kg (sem suporte e base)

Tamanho da montagem na 
parede

100 mm  
(o kit de montagem na parede não 
está incluído)

200 × 200 mm  
(o kit de montagem na parede não 
está incluído)

Acessórios da montagem na 
parede Os acessórios opcionais não estão incluídos no pacote padrão

Condições 
operacionais

Temperatura
Umidade
Altitude

0°C a +40°C 
10% a 85%
Até 3.000m

Condições de 
armazenamento

Temperatura
Umidade
Altitude

-10°C a +50°C 
5% a 85%
Até 5.000m

Observação:
	Designs e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
	Este modelo pode não ser compatível com funções e/ou especificações que venham a ser adicionadas no 

futuro.
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