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Tamiris Macedo Costa

De: LEONARDO CLEMENTE <leonardo.clemente@lge.com>
Enviado em: quarta-feira, 10 de novembro de 2021 15:54
Para: Tamiris Macedo Costa
Cc: NAGEL HAINZENREDER; Anderson Pedro Leal do Nascimento; Maria Edina 

Benetti Rocha; Silvio Soares da Silva; Thamiris Nascimento Cardoso; Valeria 
Ferreira Ramos de Andrade

Assunto: RE: Especificação de TV 65"
Anexos: QSG_UP751C0SF-UP771C0SB.pdf; Safety_Commercial.pdf

Oi Tamiris, boa tarde! 
 
Segue as respostas em relação as dúvidas levantadas. 
 
- Sistema de Cores NTSC, PALM/N: atendemos a especificação, conforme abaixo. Esta informação consta no 
documento em anexo "Guia de Instalação" nome "QSG_UP751C0SF-UP771C0SB.PDF", página 2. 

 
- Dolby: atendemos a especificação, conforme abaixo. Esta informação consta no documento em anexo "Manual do 
Usuário" nome "Safety_Commercial.pdf", página 13. 
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Estou anexando ambos documentos, mas também podem ser encontrados e baixados no seguinte link do site oficial 
da LG https://www.lg.com/br/suporte/manuais?csSalesCode=65UP751C0SF.BWZ. 
Fico a disposição para demais esclarecimentos caso necessário. 
 
Atenciosamente, 
 
Leonardo Di Clemente 
Product Marketing Manager | Business Solutions 
Office: + 55 11 2162 5658 
Mobile:+ 55 11 9 9614 2230 
E-mail: leonardo.clemente@lge.com 

 
  

 
 
1) O remetente deste e-mail NÃO tem autorização para firmar um contrato vinculativo em nome da LG Electronics do Brasil Ltda. com relação a 
Sales Program, portanto, o conteúdo deste e-mail, incluindo seus anexo, caso haja, é uma declaração de intenção apenas e não constitui um 
compromisso legal da LG, exceto se contiver o Número de Aprovação da LG e for devidamente assinado por representante legal devidamente 
constituído da Empresa. 
2) Este e-mail NÃO tem o objetivo de influenciar decisão de preços dos destinatários e serve para fins de informação apenas.   
3) Todo e qualquer contrato firmado entre a LG e o Cliente relacionado com Sales Program precisa conter um Número de Aprovação LG para ser 
considerado válido e vinculativo. 
 
---------- Original Message ---------- 
 
From : Tamiris Macedo Costa <tamiris.costa@cps.sp.gov.br> 
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To : LEONARDO CLEMENTE Manager(leonardo.clemente), NAGEL HAINZENREDER Account 
Manager(nagel.hainzenreder) 
Cc : Anderson Pedro Leal do Nascimento <anderson.nascimento@cps.sp.gov.br>, Maria Edina Benetti Rocha 
<maria.edina@cps.sp.gov.br>, Silvio Soares da Silva <silvio.soares@cps.sp.gov.br>, Thamiris Nascimento Cardoso 
<thamiris.cardoso@cps.sp.gov.br>, Valeria Ferreira Ramos de Andrade <valeria.andrade@cps.sp.gov.br> 
Date : 2021/11/10 15:15:25 [GMT-03:00] 
Subject : Especificação de TV 65" 
 

Prezados Srs. Leonardo e Nagel, boa tarde! 
  
Estou entrando em contado a fim de sanar uma dúvida referente à especificação da TV modelo LG 
65UP751C0SF.BWZ 
  
Trata-se de licitação para aquisição de TVs, em que a especificação deve atender o seguinte descritivo: 
 
TELEVISAO: A CORES, FUHD 4K; CONVERSOR: DIGITAL INTEGRADO; TELA: LED, PLANA; DE 65 POLEGADAS; RESOLUCAO: DE 
3840 X 2160; DIAGONAL: VISUAL DE APROXIMADAMENTE 164 CM; SMART TV, WI-FI EMBUTIDO, ACESSO: A INTERNET; 
BLUETOOTH, HDR, DOLBY, DESLIGAMENTO AUTOMATICO; APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS: YOUTUBE, BROWSER; COM NO 
MINIMO 02 ENTRADAS HDMI, NO MÍNIMO 01 ENTRADA USB; SAIDA: DE AUDIO DIGITAL (OTICO); COM RECEPCAO PARA TV 
DIGITAL; SISTEMA: DE CORES NTSC E PAL M AUTOMATICO; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO COM PILHAS, CABO DE 
ALIMENTAÇÃO E SUPORTE DE MESA; VOLTAGEM: 110/220 VOLTS (BIVOLT AUTOMATICO); CONSUMO: APROXIMADO 210 W; 
CLASSIFICACAO: CONSUMO A; MEDINDO: APROXIMADAMENTE 1.450 X 840 X 70 MM; PESANDO: NO MAXIMO 29 KG; 
GARANTIA: MINIMA DE 12 MESES; MANUAL EM PORTUGUES E GUIA DE INSTALACAO RAPIDA. 
  
  
A nossa dúvida seria se esse modelo, no caso LG 65UP751C0SF.BWZ, cotado pelo fornecedor,  atenderia à 
especificação do edital, quanto ao Dolby e Sistema de Cores NTSC e PAL M Automático. 
 
Teria algum catálogo do Fabricante disponível no site para analisarmos? 
 
 
 
  
Atenciosamente, 
  
  
Tamiris Macedo Costa 
Departamento de Material e Patrimônio 
Centro Paula Souza 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
+55 11 3324-3555 
tamiris.costa@cps.sp.gov.br 

 
  
  
  
 
As informações contidas nesta mensagem e em seus arquivos anexos são destinadas exclusivamente ao (s) endereço (s) acima indicado (s) e podem 
conter informações confidenciais. Se você não for o destinatário autorizado a recebê-la, favor retorná-la ao remetente e depois apagá-la definitivamente. 
Nesse caso, é proibido por lei qualquer uso ou divulgação das informações. 
 
.  
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Dependendo do modelo

Serviço de Atendimento
ao Cliente Corporativo

* Somente chamadas originadas de telefone fixo

www.lg.com/br/business

3003 5454
*0800 727 5454

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO HELP DESK

Demais
Localidades

Capitais e Regiões
Metropolitanas
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MANUAL DE INSTRUÇÕES
Segurança e Referência
LED TV*

* TV LG LED usa a melhor tecnologia de LED backlight.
Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

Para sua maior comodidade, solicite a instalação de seu produto 

www.lg.com/br/business ou entre em contato com o SAC.
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.



Antes de ligar a TV, leia atentamente este manual...
Leia o manual atentamente antes de ligar a TV e guarde-o para futuras referências.

visualize seu conteúdo no PC ou dispositivo móvel.

Guia do Usuário na TV
Guia do Usuário embutido no produto. Para acessar 

pressione   (acesse)   Suporte  Guia do usuário.

Itens opcionais

produto, circunstâncias do fabricante ou políticas internas.
Controle Smart Magic - MR21GA: Para usar este controle, o modelo da TV deve ser compatível com Bluetooth. 
Consulte 16”

separadamente.

Nota
-

Os itens fornecidos com o seu produto podem variar dependendo do modelo.
As imagens exibidas no manual podem ser diferentes da TV.

Conteúdo
 ..............................3

Prezado Consumidor .........................3
Meio Ambiente ..................................3
Aviso importante ...............................3

 ....................3

 ...................................3
 ................. 4

nestes ambientes: ............................ 4
Ventilação ......................................... 4
Cabo de força .....................................5
Pilhas e acessórios ............................5

abaixo, desconecte imediatamente 
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Movimentação ...................................5
Limpeza ............................................ 6

Iniciando .....................................6
Movimentação e Transporte da TV .. 6
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Apresentação
Prezado Consumidor

Usufrua de todos os recursos lendo atentamente este 

Conosco.

Meio Ambiente
Somos uma empresa preocupada com o meio ambiente. 

-

Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

1. Manuais e Embalagens
Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, caixas de 

-

preferencialmente em recicladores especializados.

2. Produto, Pilhas e Baterias
1  

de pilhas ou baterias em lixo 
comum.

2  Após o uso, estes itens devem 
ser descartados de forma 

-
narem danos ao meio ambiente e 

3  -

3. Programa Coleta Inteligente
1  A LG criou o Programa Coleta Inteligente, para facilitar 

2  -
liza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo 

www.lg.com/br/suporte/
coleta-seletiva
3003-5454 0800-
727-5454

Aviso importante
Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 
85 dB. Os níveis de ruído acima deste valor são prejudiciais 

Informações da Compra

guarde-a para futuras consultas.

Importantes Instruções 
de Segurança

Use somente pano seco para limpar.
Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de 

Não instale próximo de fontes de calor, como radiadores, 

14.136.

físico ou mecânico (ser pisado, torcido, esmagado e 
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fabricante.
-

período de tempo.
Encaminhe todos os serviços de manutenção somente 

chuva ou umidade, não funciona normalmente ou caiu.

Quando um carrinho for usado, tenha cuidado ao mover 
a combinação carrinho / aparelho para evitar ferimentos 
por tombamento.

Instruções de Segurança

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO 
REMOVA A TAMPA TRASEIRA. NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO 
APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. 
ENCAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.

no interior do aparelho. Tocar nos componentes internos 

-
tes de uso.

ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO OU 
INCÊNDIO, NÃO EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO À CHUVA OU 
UMIDADE.
PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DE FOGO, MANTENHA VELAS OU 
OUTROS PRODUTOS QUE PRODUZAM CHAMAS LONGE DESTE 
EQUIPAMENTO.

Não coloque a TV e 
seus acessórios nestes 
ambientes:

Em ambientes com luz solar direta.

produza calor.

produto pode ser exposto a vapor ou óleo.

Não exponha o produto a gotejamentos ou pingos 

como gasolina, velas e não exponha a TV diretamente ao 
ar-condicionado.
Não instale em lugares excessivamente empoeirados.

-

Ventilação
usando a TV por um longo período, elas podem estar 

Instale a TV em ambientes com ventilação apropriada. 

Não instale o produto sobre carpete ou almofada.

estiver ligada.
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Cabo de força
14.136.
Evite sobrecarga! Se possível, use tomadas dedicadas 

se a aparência indicar desgaste ou dano, desligue a TV e 

físico ou mecânico (ser pisado, torcido, esmagado e 

Isto facilita o desligamento do aparelho nos casos 

produto. Lembre-se, desligar o aparelho usando o 
controle ou o botão, coloca a TV em modo de espera, 

tomada.

tempestade de raios. Você pode ser eletrocutado.

danos e, em casos extremos, um incêndio.

produto. Se um objeto estranho cair dentro do produto, 
desconecte o cabo de força e entre em contato com o 
atendimento ao cliente.

estiver conectado. Você pode ser eletrocutado.

Pilhas e acessórios
Guarde estes itens em local seguro e fora do alcance de 
crianças.
Não descarte as pilhas no fogo e não cause curto-

Cuidado! Evite inverter os polos durante a instalação 
das pilhas ou usar pilhas diferentes do indicado nas 

Caso ocorra alguma 
das situações abaixo, 
desconecte imediatamente 
a TV da tomada e entre em 
contato com o SAC

não responde a nenhum comando.

tomada, cabo de força ou adaptador.
Ao sentir cheiro de fumaça ou outros odores vindos 
da TV.

Desligue a TV da tomada durante tempestades com raios 

TV. Isto pode resultar em mau funcionamento.

a autorização da LG Electronics. Pode ocorrer incêndio 

não autorizadas podem anular a garantia contratual.
Use apenas peças/acessórios aprovados pela LG 

Nunca desmonte o adaptador AC ou o cabo de força, isto 

limpe-o antes de usar.

Movimentação
Mantenha todos os materiais de embalagem como 
sacos, calços de isopor e etc fora do alcance das 
crianças.
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desconectado da tomada e se todos os cabos foram des-

objetos caiam sobre o produto.

Limpeza
Quando for limpar, desconecte o cabo de força da 

-

Iniciando
Movimentação e 
Transporte da TV
Por favor, siga os avisos para um transporte seguro e evite 

tipo e tamanho. 
Recomenda-se mover a TV na caixa ou nos materiais de 

Antes de mover ou levantar a TV, desconecte o cabo de 
força e todos os outros cabos.
Quando segurar a TV, a tela deve estar distante de você, 

transparentes, alto-falantes ou na tela de proteção dos 
alto-falantes.

Quando transportar a TV, mantenha-a sempre na 

ou direita.

o botão localizado na parte inferior ou traseira do 
aparelho.
Independente do tamanho e peso do aparelho, efetue o 
transporte sempre com a ajuda de outra pessoa e siga 
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Cuidado

Montando em uma mesa
1  Posicione a TV verticalmente sobre uma mesa. Deixe 

2  Conecte o cabo de força em uma tomada.

Cuidado
Conjunto Base, 

superfície plana, acolchoada e livre de objetos.

Caso instale a TV em um suporte, tome cuidado para 

Não use itens não aprovados para garantir a segurança e 
a vida útil do produto.

aprovados não são cobertos pela garantia.

depois de ser instalada.

Fixando à parede (opcional)

1  

do produto e os suportes de parede na mesma altura.
2  

3  Usando um cabo forte, amarre e conecte os suportes do 
produto aos suportes de parede. Ao mover um produto 
instalado desta forma, desamarre o cabo primeiro.

Os suportes, parafusos e cordas devem ser comprados 
separadamente, pois eles não são fornecidos com o 
produto.

10 cm

10 cm

10 cm
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Montando em uma Parede

Um suporte de parede opcional pode ser usado com a TV 
LG. Consulte o revendedor local para obter um suporte de 
parede compatível com o padrão VESA. Prenda com cuidado 
o suporte na parte traseira da TV. Instale o suporte em uma 

-

externos. Caso esteja usando um suporte de montagem 

depois conecte a TV ao suporte.

Cuidado
Remova o conjunto base antes de instalar a TV no 
suporte de parede.

parede, consulte o revendedor.
Caso pretenda montar o produto em uma parede, efetue 

onde o Conjunto Base
poeira e/ou insetos dentro do aparelho (dependendo do 

Não instale este produto em paredes expostas a óleo ou 

pendurando os cabos de força e de conexão na parte 
traseira da TV.

Sobre o Suporte de Parede
Use parafusos e suportes de parede em conformidade com 

na parede são descritas na tabela a seguir.

50UP771*
Medida A (mm) 200

M6 / 2x

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm
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Medida A/B (mm) 200 / 200
M6 / 4x

55/65UP751*
Medida A/B (mm) 300 / 300

M6 / 4x
75UP801*

Medida A/B (mm) 400 / 400
M6 / 4x

ANTENNA/CABLE

Cuidado

em seguida conectar o cabo de força na tomada. Este 
procedimento evita danos ao televisor.

Nota

Para conectar duas TVs ou mais, instale divisores de 
sinal. 

Se a antena não estiver instalada corretamente, contate 

Esta TV não pode receber transmissão direta de con-
ANTENNA 

IN/CABLE IN

Usando a TV
Ligando a TV
Use a TV de maneira simples com o botão de controle.

Usando o botão de controle

1

2

Selecionar Menu (Mantenha 
3

Nota
1 -

2 Com a TV ligada pressione o botão para acessar o menu 
de ajuste.
3

pode levar aproximadamente um minuto.
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Menu de ajustes
Com a TV ligada pressione o botão  uma vez. Selecione 
os itens do menu usando o botão.

Desligar a TV.

Selecione uma fonte de entrada.

Navegue na lista de canais.

Nota

diferentes do exibido neste manual.

sendo utilizado.

Lembre-se, desligar o aparelho usando o controle ou o 

Controle Smart Magic

Inserindo as pilhas

Quando a mensagem de “pilha descarregada” for exibida, 
efetue a substituição abrindo a tampa da bateria e 
combinando corretamente os polos ( /
procedimento fechando a tampa da bateria.

Nota
Não misture pilhas novas com velhas. Isso pode causar 

Não combinar corretamente os polos pode causar o 
estouro ou vazamento da pilha, resultando em incêndio, 
ferimentos pessoais ou poluição do ambiente.
As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, 
como luz solar, fogo ou algo semelhante.

Registro do Smart Magic
Como registrar

1  Insira as pilhas no Smart Magic e ligue a TV.
2  Aponte o Smart Magic na direção da TV e pressione o 

botão  Scroll (OK).
 Se o registro falhar, tente novamente após desligar e 

ligar a TV.

Como cancelar o registro
Pressione  (Voltar  (Home
por aproximadamente 5 segundos para cancelar o 
registro do Smart Magic com a TV.
Manter pressionado  (Home  (
rápidas
registro e efetua um novo processo de pareamento ao 
mesmo tempo.

Aviso

mais de 0,2 m de distância da TV. Se o mesmo estiver 
instalado a menos de 0,2 m, o Smart Magic pode não 
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Funções  : Ligar/Desligar a TV.
 use para entradas numeradas.

 ** : Use para acessar o menu de Ajuda rápida.
 **

selecionado.
— (DASH) / LIST : 

Use “DASH” para ativar os canais de multi-programa-

Acessa a lista de canais salvos.
 ** : Acesse o Guia de Programação da TV.

 ** :
 :
 : Efetua pausa sonora.
 ** : Acessa o menu Acessibilidade.

 : Navegue na lista de canais.
 : Acesse o menu principal da TV.
 ** : Seleciona o último app executado.
 : Acesse a lista de entradas disponíveis.
 ** : Inicia o painel de controle.
 Reconhecimento de voz: -

-

 ** Reconhecimento de voz: Para usar a função, fale 

 Direcionais: Use para navegar nos menus. Ao 

convencional. Para exibir o cursor, balance o controle para 

 Scroll (OK): Gire para navegar nos canais. Pressio-

 ** Scroll (OK): Acessa o Magic Explorer. Use o 

esteja assistindo um canal, mantenha pressionado o 
ponteiro sobre o vídeo. Ao acessar ou usar o [Guia de TV], 
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mantenha-o pressionado sobre o texto.
 :
 ** :

entrada selecionada.
 : Exibe o menu de .
 ** : Exibe o menu .

 :
especiais.

 ** :
 : Acessa o serviço de vídeo ou aplicativo desejado.

Nota

mais de 1 segundo.

Controle convencional

Inserindo as pilhas
Efetue a substituição abrindo a tampa da bateria e 
combinando corretamente os polos ( /
procedimento fechando a tampa da bateria.

Nota
Não misture pilhas novas com velhas. Isso pode causar 

Não combinar corretamente os polos pode causar o 
estouro ou vazamento da pilha, resultando em incêndio, 
ferimentos pessoais ou poluição do ambiente.
As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, 
como luz solar, fogo ou algo semelhante.

Funções
 : Ligar/Desligar a TV.
 : Acesse a lista de entradas disponíveis.
 :
 : Selecione um legenda no modo DTV, se disponível.
 :
 : Exibe o menu de .

 use para entradas numeradas.
 ** : Use para acessar o menu de Ajuda Rápida.
 DASH / LIST : 

Use “DASH” para ativar os canais de multi-progra-

Acessa a lista de canais salvos.
 ** :

selecionado.
 

 :
 : Efetua pausa sonora.
** : Acessa o menu Acessibilidade.

 : Ative o modo de busca de conteúdos (alguns 
conteúdos podem não estar disponíveis dependendo 

 : Ative o modo TV ou acesse o Canais LG.
 : Navegue na lista de canais.
 : Acessa o serviço de vídeo desejado.
 : Acesse o menu principal da TV.

 ** : Acesse o histórico de uso dos apps.
 (Direcionais) : Use para navegar nos 

menus.
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 (OK):
** (OK): Acessa o Magic Explorer. Quando estiver 

-
tes] ou [Galeria de arte], mantenha-o pressionado sobre 
o texto.

 :

 :
anteriormente selecionado.

 : Acesse o Guia de Programação da TV.
 :

 Use 
para controlar a reprodução dos conteúdos de mídia.

 :

Nota

mais de 1 segundo.

Conexões

consulte o manual fornecido com cada dispositivo.

Conexão HDMI
Antes de conectar o cabo HDMI, desligue a TV e os 
dispositivos externos.

True HD Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz 

Nota
Se o dispositivo conectado suportar HDMI Deep Color, a 

não for compatível, pode não funcionar corretamente. 
HDMI Deep Color para 

Desligado.

com suporte a HDMI Deep Color.
    Geral  Dispositivos  

HDMI  HDMI Deep Color
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Todos os modelos:
Ligado:
Desligado:

ou pode ocorrer erro de conexão.
Tipo de Cabo HDMI recomendado (3 m ou menor): Cabo  
HDMI / “Ultra High Speed”.
Para uma conexão ideal, os cabos HDMI e dispositivos 

(A) e 18 
mm de largura (B) e espessura de 8 mm (C). Caso, o 
dispositivo USB não se encaixe em sua TV, use cabos de 
extensão USB 2.0.

* A  8 mm * B  18 mm * C  8 mm

Dispositivos externos
Dispositivos externos suportados: Blu-ray player, recep-

dispositivos de armazenamento USB, PC, consoles de jogos 
e outros dispositivos externos.

Nota
Caso grave um programa em um gravador de Blu-ray / 

-
sulte o manual fornecido com o dispositivo conectado.

da ordem da entrada na TV.

fornecido com o dispositivo.

Alguns hubs USB podem não funcionar. Se um dispo-
sitivo USB conectado por meio de um hub USB não for 

-
vel usar um cabo tipo CAT 7.

padrão vertical, contraste ou brilho. Se houver ruído, 
mude a saída do PC para outra resolução, mude a taxa 
de atualização para outra taxa ou ajuste o brilho e o con-

Suporte
Software Livre
Para obter o código-fonte das licenças GPL, LGPL, MPL e 
outras licenças de código aberto contidas neste produto, 
visite opensource.lge.com.

estão disponíveis para download.
A LG Electronics fornece o código-fonte aberto em 
CD-ROM*, os pedidos deverão ser efetuados via e-mail 
opensource@lge.com
a partir da data de compra do produto.

Licenças
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Solução de problemas

controle remoto.
Substitua as pilhas por novas.

Nenhuma imagem é exibida e nenhum som é 
reproduzido

tomada.

A TV desliga repentinamente

fornecimento de energia pode ser interrompido.

inatividade.

de pontos diminutos podem ser visíveis na tela, 

verdes ou azuis. No entanto, eles não têm nenhum 
efeito adverso no desempenho da TV. Evite tocar 

longos períodos. Isso pode produzir alguns efeitos 

Esses pontos são pixels desativados e não afetam o 

período de tempo.

Sons gerados

-

Zumbido do circuito elétrico / zumbido do painel: 

operar um produto. Isso varia dependendo do 
produto. Este som gerado não afeta o desempenho 

Cuidado
Ao limpar o produto, tome cuidado para não permitir 

limpador do pano.

na tela da TV.

Regulamentos
AVISO! (PERIGO DE 
ESTABILIDADE)

Utilizar SEMPRE
montagem recomendados pelo fabricante da televisão.



LED TV Commercial | LG do Brasil

16

Utilizar SEMPRE mobília capaz de suportar a televisão 
com segurança.
Garantir SEMPRE
móvel de suporte.
Ensinar SEMPRE

controle.
Organizar SEMPRE -

NUNCA
NUNCA colocar a televisão em móveis altos (por 

NUNCA colocar a televisão sobre tecido ou outros 

de suporte.
NUNCA colocar, em cima da televisão ou dos móveis em 

e controles.

lugar, SEMPRE

Símbolos

Este equipamento não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não pode causar 

interferência em sistemas devidamente autorizados.

11524-20-01925
Para maiores informações, consulte o site da 

ANATEL: www.anatel.gov.br

MÓDULO WI-FI / BLUETOOTH
MODELO: LGSBWAC03

 IEEE 802.11a/b/g/n/ac

2.400 ~ 2.483,5 MHz
5.150 ~ 5.725 MHz
5.725 ~ 5.850 MHz

Bluetooth

2.400 ~ 2.483,5 MHz
Devido o canal de banda utilizada pelo país ser diferente, 

uma distância mínima de 20cm entre o dispositivo e 



INFORMAÇÕES CONTROLE 
REMOTO SMART MAGIC

 Não desmonte, aqueça ou molhe as pilhas 
e não as deixe cair ou sofrer qualquer 
impacto forte.

 Evite prejuízos! Remova as pilhas da 

fora de uso por longos períodos.

Modelo / Cód. SVC
MR21GA / MR21

Frequência de Banda (GHz)
2.400 ~ 2.4835

Potência de Saída (máxima)
8 dBm
Canais

40 canais
Alimentação

2 pilhas alcalinas AA (1.5 V)
Temperatura de Uso

0 °C ~ 40 °C

Para obter detalhes sobre o suporte ao 
cliente consulte o manual que acompanha 
o aparelho de TV.

O módulo de comunicação (RF) encontra-

Este equipamento não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não pode causar 

interferência em sistemas devidamente autorizados.

14589-20-01925
Para maiores informações, consulte o site da 

ANATEL: www.anatel.gov.br

MÓDULO BLUETOOTH
MODELO: MR21GA

*MBM67479901*
MBM67479901 REV.00 JAN/21



As instruções de utilização do Controle 
Smart Magic encontram-se no manual da TV.
Este controle remoto é um produto similar 

a TV. 
Diferente de outros controles que podem 
apenas controlar os aparelhos ao redor, 
este controle atua em uma frequência de 
2.4GHz, por sua vez, pode controlá-los, 
sem limitação, dentro de um raio de 10 m 
e possui suporte a reconhecimento de voz.

Somos uma empresa preocupada com o meio 
ambiente. O nosso compromisso é promover 
o aprimoramento contínuo, procurando 
desenvolver produtos com o máximo de 
materiais recicláveis. A sua consciência 
ambiental também é importante, destine 
esses materiais de forma adequada. Siga as 

Os materiais utilizados nas embalagens 
(manuais, caixas de papelão, plásticos, 
sacos e calços de EPS - isopor) dos produtos 

descarte preferencialmente em recicladores 
especializados.

1. Não é recomendável 
o descarte de pilhas ou baterias em 
lixo comum.

2. Após o uso, estes itens devem ser descar-
tados de forma adequada, sob o risco de 
ocasionarem danos ao meio ambiente 

3. 
produto de forma adequada, sob pena 
de ocasionar danos ao meio ambiente 

1. Programa Coleta Inteligente, 
para facilitar e viabilizar o descarte 
ambientalmente adequado de produtos, 

2. Através do Programa Coleta Inteligente, a 
-

lidades diversas, incluindo assistências 

Para mais informações visite o site www.
lg.com/br/suporte/coleta-seletiva ou 

4004-5400 (Capitais e Regiões metro-
politanas) ou 0800-707-5454 (demais 
localidades).

 Após substituir as pilhas, efetue  a correta 
conexão CONTROLE  TV, descrita no 
manual de instruções da TV.

 Se o procedimento de conexão não 
funcionar, retire as pilhas e as insira 
novamente e em seguida siga os passos 
descritos no manual para efetuar a correta 
conexão.

 Cuidado! Evite inverter os polos durante 
a instalação das pilhas ou usar pilhas 
diferentes do indicado nas , 

o controle remoto.
 

a posição correta dos polos. 
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para reparos de eventuais defeitos, devidamente consta-

em Território Nacional.

Garantia Legal: 

-

assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

Condições para validade da garantia 
legal e contratual
A Garantia Legal e Contratual perderá 
seu efeito se:

A instalação ou utilização do produto estiver em desa-

-

ou consertos realizados por pessoas ou entidades não 

Condições não cobertas pela garantia 
legal e contratual
A Garantia não cobre:

Danos provocados por riscos, amassados e uso de 

estejam instalados fora do perímetro urbano onde se 
localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes 

do produto, bem como despesas de viagem e estadia do 

-

Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste 

Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, 

de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de 

Observações:
A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos ou 

-

A LG Electronics do Brasil Ltda. se reserva o direito de 




