UM NOVO JEITO
DE ASSISTIR
A SUA TV.

Uma plataforma streaming
para assistir tudo o que quiser,
quando e onde preferir.
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JÁ PENSOU EM MARATONAR
A SUA SÉRIE PREFERIDA
NA SUA CASA DE PRAIA?

Kit de auto instalação:
Cada kit de auto instalação vem com tudo que você precisa para configurar rápido e fácil seus dispositivos e ativar seus serviços.

EM ASSISTIR AO SEU TIME
BRILHANDO NO CAMPEONATO
NO SÍTIO DOS AMIGOS?

Equipamento CLARO 4K
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OU EM VER JUNTINHO NA CASA
DE QUEM VOCÊ AMA AQUELE FILME
QUE ACABOU DE SAIR DO CINEMA?

Fonte de energía
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Controle Remoto

Pilhas

Seguem as descrições dos botões
de seu equipamento CLARO:
1

Agora você tem tudo isso
na palma da sua mão.
A Claro trouxe o novo para você.
De novo.

Cabo HDMI

PARTE FRONTAL
DO EQUIPAMENTO
CLARO
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4

5

6

7

8
PARTE TRASEIRA
DO EQUIPAMENTO
CLARO

1 Power: Liga/Desliga o equipamento
2 Vermelho: equipamento desligado
Verde: equipamento ligado
Piscando: recepção comandos do controle remoto
3 Botão WPS
4 Entrada para fonte de alimentação: (12V)
5 Ethernet: Conexão para cabo de rede (RJ-45)
6 HDMI: Saída de video e áudio digital de alta definição
7 USB: Conexão com dispositivos
8 ÁUDIO: S/PDIF elétrico para televisor
ou o equipamento de som
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Conectar a fonte
ao equipamento
e em seguida a
rede elétrica.
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Conexão com Home Theater:

Prepare-se para instalar:

Conectar
o cabo HDMI.

Conectar a outra
extremidade
do cabo HDMI à TV.

Agora, é só conectar:

Conectar
o cabo HDMI

1. Use o controle remoto da TV para ligar a TV.
2. Use o controle remoto da Claro TV para ligar seu equipamento.
3. Selecione a opção "via Wi Fi" ou "via cabo ", para conectar seu equipamento.
Via cabo - conecte o cabo da
sua internet no equipamento.

Conectar a fonte ao
equipamento e em seguida
a rede elétrica.

Via Wi Fi - Escolha a rede com o melhor sinal.
Digite a senha e aperte "OK".

4. Pronto! Assim que a conexão for feita com sucesso, é só seguir as instruções da tela.
5. A qualquer momento você pode mudar a conexão do equipamento acessando configurações > Sistema > Rede da sua Claro TV.

Conectar outro cabo HDMI
no Home Theater.

Conectar a outra
extremidade do cabo
no Home Theater.

Conectar a outra
extremidade do
cabo na TV.
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Características técnicas:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO
EQUIPAMENTO (STB):
Processador: BCM72604
RAM: 2GB / Flash: 4GB
Ethernet (RJ45): 10/100/1000
WiFi: 802.11ac 3x3 DBC (2.4GHz/5.0GHz)
Bluetooth: 4.2 (BLE) / USB 2.0
HDMI 2.0 (HDCP2.2)
VIDEO EQUIPAMENTO
H264 HPL4.1 (MPEG4 AVC), MPEG2
(MP@HL), HEVC/H.265, VP9
AUDIO EQUIPAMENTO
Stereo 2.0
MPEG-1 layer I &II
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NUNCA ABRA O EQUIPAMENTO, NEM A FONTE DE ALIMENTAÇÃO. ISSO PODE PROVOCAR CHOQUE ELÉTRICO.
ALÉM DISSO, O INFRATOR ESTÁ SUJEITO À PENALIDADES PREVISTA EM CONTRATO.

MPEG-2 layer II
MPEG-2 layer III
AAC-LC, HE-AACv1, HE-AACv2
AC3, E-AC3 passthrough or downmixing
Multi-channel 5.1
AC4, AC3, E-AC3 passthrough
E-AC3 to AC3 transcoding

PRODUZIDO E DISTRIBUIDO POR:
SAGEMCOM BRASIL COMUNICAÇÕES
LTDA
Rua Matrinxã, 687, Edificio 2 - Distrito
Industrial Manaus / AM - CEP:
69075-150
CNPJ: 09.039.988/0001-77

RESOLUÇÃO HDMI
4K: 3840x2160p
HD: 1920x1080i/p e 1280x720p
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
12V - 2A (100 ~240V ~50/60Hz),
consumo: 24W

DESENVOLVIDO POR:
Sagemcom Broadband SAS
Headquarters: 250, route de l Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex FRANCE Tel : +33 (0)1 57 61 10 00
Fax : +33 (0)1 57 61 10 01

Segurança:

Ao utilizar o equipamento da CLARO recomendamos algumas dicas de segurança para você e sua família.
O equipamento CLARO não deve ser utilizado ou armazenado em áreas externas para protegê-lo contra raios, chuva etc.
Deve ser colocado em local seco e ventilado.
Não deixar próximo a fontes de calor como aquecedores, velas, lâmpadas etc.
Colocá-lo em uma superfície plana e longe do alcance de crianças.
Não colocar ou apoiar nenhum objeto sobre o equipamento CLARO para não obstruir sua ventilação, o que pode causar superaquecimento.
Se você colocar o equipamento em um compartimento, deixe uma distância de pelo menos 10 cm de cada lado.
• Não é aconselhável o uso de um cabo de extensão para a fonte de alimentação.
•
•
•
•
•

• Utilize exclusivamente a fonte de alimentação fornecida com o equipamento CLARO.
O uso de outra fonte de alimentação pode danificar os equipamentos.
• Conecte o equipamento à rede elétrica seguindo sempre as instruções de instalação deste manual e as indicações existentes
na etiqueta de identificação do produto (tensão, corrente, frequência da rede elétrica, etc.).
• Por precaução perante qualquer perigo, as fontes de alimentação atuam como dispositivo de secionamento da alimentação de 110-240 V.
Portanto, deverão estar localizados junto ao aparelho e estar de fácil acesso. Se for necessário desligar e ligar o equipamento ,
espere dez segundos antes de religar.
• Use o equipamento num ambiente em que os seguintes valores sejam respeitados:
- temperatura ambiente: entre 0 oC e +40 oC,
- umidade: entre 20 % e 90 %,
- altitude: no máximo de 2000 metros (6562 pés).
• Conectar a fonte ao equipamento, e em seguida a tomada de rede elétrica.
• Nunca coloque objetos com líquidos sobre ou próximo ao equipamento CLARO (risco de
curto-circuito e choques elétricos).
• Desligue e desconecte o equipamento à rede elétrica se notar que os cabos ou a fonte estão muito aquecidos.
• Nunca utilize ferramentas nos conectores (entrada e saída, ou CABLE, HDMI, Optical etc.).
Se apertar demais você pode danificar os conectores e prejudicar a qualidade de imagem e som.
• Sempre desligue o equipamento CLARO e desconecte-o da tomada de rede elétrica antes de mexer em cabos e conexões de televisor,
vídeo, reprodutor de DVD etc.
• Somente técnicos da CLARO podem realizar intervenções no equipamento CLARO.
O não cumprimento das medidas de segurança pode ocasionar a perda da garantia e multa.
• As pilhas devem ser mantidas longe do alcance de crianças e o descarte realizado em local apropriado.
Interferências
Nunca coloque o equipamento CLARO próximo a aparelhos que possam provocar interferências eletromagnéticas
(celular, roteador Wi-Fi, alto-falantes, telefone sem fio), causando distorções na imagem e no som.
Manutenção do equipamento
Sempre limpe o equipamento CLARO com um pano macio e sem felpas. Nunca utilize material abrasivo, detergente em pó,
solventes ou álcool, que podem danificar o equipamento.
Respeite o meio ambiente
Não jogue no lixo as embalagens e o equipamento. Em caso de não utilização, defeito ou fim da vida útil,
devolva-os à CLARO para a reciclagem ou o descarte apropriado.
Pilhas
As crianças pequenas podem engolir com facilidade as pilhas/baterias. Portanto, não deixe o controle remoto sem vigilância.
As pilhas não devem ficar expostas a um calor excessivo, como o do sol, de uma lareira ou de uma origem semelhante.
Para não danificar o controle remoto, utilize exclusivamente pilhas (AAA).

