
ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO N.º 04 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA. 

 TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI. 
 

 
EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA, brasileiro, natural de Caxias-Ma, solteiro, 
nascido em 03/09/1988, empresário, portador do CPF n.º 027.102.033-40 e Cédula de Identidade 
n° 197789520021 – GEJSPC/MA, Residente e Domiciliado na Rua do Fio da Coheb, 260, Volta 
Redonda - Cep. 65.606-470 – Caxias/Ma., titular da Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada, TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI, estabelecida na Rua Bom 
Pastor, 946 Anexo A, Centro, Cep: 65.607-030, Caxias – MA, devidamente cadastrada no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob. n.º 26.561.755/0001-59 e com Ato Constitutivo 
Arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob. n.º 21600131570 em 
18/11/2016 e posteriores alterações sob. n.º 20191239658 em 25/11/2019, sob. n.º 20191314536 
em 24/12/2019, sob. n.º 20200020650 em 13/01/2020, resolve por este instrumento particular, 
alterar mediantes as Cláusulas seguintes. 
 
01 – O objeto da empresa passará a ser a partir do registro desse ato na Junta Comercial do 
Estado do Maranhão - JUCEMA para: 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de 
papelaria 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 18.13-0-01 - Impressão de 
material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 43.22-3-
02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e 
refrigeração 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-03 - Comércio a 
varejo de motocicletas e motonetas novas 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos 
e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4664-8/00 - Comércio 
atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; 
partes e peças 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos 
para uso agropecuário; partes e peças 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.42-3-00 - Comércio varejista de 
material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 
equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - 
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-01 - Comércio varejista de 
livros 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - 
Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do 
vestuário e acessórios 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.23-0-02 - Serviço 
de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - 
Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-03 - Aluguel 
de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 82.30-0-01 - 
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-04 - Treinamento 
em desenvolvimento profissional e gerencial 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de 
iluminação 47.22-9-02 - Peixaria 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 47.44-0-03 - Comércio 
varejista de materiais hidráulicos 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos 
veterinários 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores 79.11-2-00 - Agências de viagens 46.42-7-02 - Comercio atacadista de roupas e 
acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 
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02 - O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a 
Administração da empresa individual de responsabilidade limitada, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002). 

 
CONSOLIDAÇÃO 

 
CLÁUSULA 01 – A empresa gira sob o novo nome empresarial de TECOM 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI e o nome fantasia TECOM DISTRIBUIDORA. 
 
CLÁUSULA 02 – A empresa tem sua sede na Rua Bom Pastor, 946 Anexo A, Centro, Cep: 
65.607-030, Caxias – MA. 
 
CLÁUSULA 03 – 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.12-1-00 - 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- minimercados, mercearias e armazéns 18.13-0-01 - Impressão de material para uso 
publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 43.22-3-02 - Instalação e 
manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.11-1-
01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.30-7-05 - Comércio 
a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e 
motonetas novas 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso 
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4664-8/00 - Comércio atacadista de 
máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
agropecuário; partes e peças 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-
00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.42-3-00 - Comércio varejista de material 
elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - 
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de 
cama, mesa e banho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-01 - Comércio 
varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos 
esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-01 - 
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de 
produtos saneantes domissanitários 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - 
locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação 
de automóveis sem condutor 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas 
de uso temporário, exceto andaimes 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, 
congressos, exposições e festas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e 
gerencial 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 47.22-9-02 - Peixaria 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 46.23-1-09 - Comércio atacadista 
de alimentos para animais 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.71-
7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 45.30-7-03 - Comércio a varejo de 
peças e acessórios novos para veículos automotores 79.11-2-00 - Agências de viagens 46.42-
7-02 - Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do 
trabalho. 
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CLÁUSULA 04 – A EIRELI iniciou suas atividades em 10/11/2016 e seu prazo de duração é 
indeterminado. (art. 997, II CC/2002). 
 
CLÁUSULA 05 – O Capital Social da empresa é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 
totalmente integralizado em moeda corrente do país. 
 
CLÁUSULA 06 - A administração da EIRELI é exercida por seu titular EDUARDO 
FRANCISCO SILVA CUNHA, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e 
extrajudicial, desta empresa. 
 
CLÁUSULA 07 - O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de 
exercer a Administração da empresa individual de responsabilidade limitada, por lei especial, ou 
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou 
a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002). 
 

CLÁUSULA 08 - O exercício será encerrado a 31 de dezembro de cada ano.  

 

CLÁUSULA 09 - Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o 
mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade. 
 
CLÁUSULA 10 - Fica eleito o foro da comarca de Caxias – MA para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste aditivo. 
 
Por ser verdade, assina o presente instrumento, em VIA ÚNICA, que será levado a registro 
perante ao registro mercantil de pessoa jurídica competente, para que a mesma adquira 
personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor 
 
 

 
Caxias/MA, 26 de janeiro de 2021. 

 
 
 

 
____________________________________________ 
Eduardo Francisco Silva Cunha 
CPF n.º 027.102.033-40 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente 

por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

02710203340
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2021 15:47 SOB Nº 20210103450. 
PROTOCOLO: 210103450 DE 27/01/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100549681. CNPJ DA SEDE: 26561755000159. 
NIRE: 21600131570. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2021. 
TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA 
SECRETÁRIA-GERAL 

www.empresafacil.ma.gov.br
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CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em
conformidade com a Medida Provisória nº
2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por
meio da comparação deste arquivo digital com o
arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
027.102.033-40

Nome
EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA

Nascimento
03/09/1988

CÓDIGO  DE  CONTROLE
792C.442C.A65B.41CF

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 10:04:20 do dia 09/03/2021 (hora e data de Brasília)

dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO
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Capital
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
Capital Integralizado
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Titular
Nome
EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA

CPF
027.102.033-40

Administrador
S

Início do Mandato
12/11/2019

Término do Mandato

Dados do Administrador
Nome
EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA

CPF
027.102.033-40

Início do Mandato
12/11/2019

Término do Mandato

Último Arquivamento
Data
13/04/2021

Número
20210511966

Ato/eventos
223 / 223 - BALANCO

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
21600131570

CNPJ
26.561.755/0001-59

Arquivamento do Ato
Constitutivo
18/11/2016

Início de Atividade
10/11/2016

Endereço Completo
Rua Bom Pastor, Nº 946, ANEXO A; Centro - Caxias/MA - CEP 65607-030

Objeto
47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 -
IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
VENTILACAO E REFRIGERACAO 45.11-1-01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 45.30-7-05 - COMERCIO A
VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 45.41-2-03 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS 46.45-1-01 - COMERCIO
ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA
DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 47.22-9-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES
47.24-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-99 - COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 -
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE
LIVROS 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E
ARTESANATOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM
CONDUTOR 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 82.30-0-01 - SERVICOS
DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 47.22-9-02 - PEIXARIA 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
46.23-1-09 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 47.44-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 47.71-7-04 -
COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES 79.11-2-00 - AGENCIAS DE VIAGENS 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE
SEGURANCA DO TRABALHO

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/06/2021, às 13:50:55 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código A3LONHAU.

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 
Secretário Geral

MAC2101306677

Nome Empresarial: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: MAC2101306677

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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Arquivamentos Posteriores
Ato Número Data Descrição
223 20210511966 13/04/2021 BALANCO
002 20210103450 27/01/2021 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
223 20200090240 04/02/2020 BALANCO
002 20200020650 13/01/2020 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
002 20191314536 24/12/2019 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
002 20191239658 25/11/2019 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
091 20191213012 14/11/2019 TRANSFORMACAO
091 20191213012 14/11/2019 ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223 20190794526 19/06/2019 BALANCO
223 20180041622 01/02/2018 BALANCO
223 20170493121 20/03/2017 BALANCO
315 20160828287 18/11/2016 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080 21102129883 18/11/2016 INSCRIÇÃO

NIRE (Sede)
21600131570

CNPJ
26.561.755/0001-59

Data de Arquivamento do Ato Constitutivo
18/11/2016

Início de Atividade
10/11/2016

Endereço Completo
RUA BOM PASTOR, Nº946, ANEXO A;, Centro - Caxias/MA - CEP65607030

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/06/2021, às 13:51:37 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código QFUMGF5X.

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 
Secretário(a) Geral

MAC2101306692

CERTIDÃO ESPECÍFICA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que a empresa TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Portadora do CNPJ 26.561.755/0001-59
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2101306692

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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11/07/2021

1/2

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
26.561.755/0001-59
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
18/11/2016 

 
NOME EMPRESARIAL 
TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
TECOM DISTRIBUIDORA 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada
*) 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns (Dispensada *) 
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues (Dispensada *) 
47.22-9-02 - Peixaria 
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R BOM PASTOR 

NÚMERO 
946 

COMPLEMENTO 
ANEXO A 

 
CEP 
65.607-030 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
CAXIAS 

UF 
MA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
TECOMADM@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(99) 8405-9814 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
18/11/2016 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/07/2021 às 14:16:54 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
26.561.755/0001-59
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
18/11/2016 

 
NOME EMPRESARIAL 
TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *) 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários (Dispensada *) 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada *) 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
79.11-2-00 - Agências de viagens (Dispensada *) 
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R BOM PASTOR 

NÚMERO 
946 

COMPLEMENTO 
ANEXO A 

 
CEP 
65.607-030 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
CAXIAS 

UF 
MA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
TECOMADM@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(99) 8405-9814 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
18/11/2016 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/07/2021 às 14:16:54 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 26.561.755/0001-59
NOME EMPRESARIAL: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA
Quali�cação: 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no

Brasil
   

       

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certi�cado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 11/07/2021 às 14:18 (data e hora de Brasília).
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11/07/2021 ::: Consulta SINTEGRA / ICMS :::

sistemas.sefaz.ma.gov.br/sintegra/jsp/consultaSintegra/consultaSintegraResultadoConsulta.jsf 1/1

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 26.561.755/0001-59 Inscrição Estadual: 12.509003-0

Razão Social: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA BOM PASTOR

Número: 946 Complemento: ANEXO A

Bairro: CENTRO

Município: CAXIAS UF: MA

CEP: 65607030 DDD: Telefone: 82115000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código Descrição CNAE

4645101 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO,
HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

4661300 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO
AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS

4664800 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO
ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

4712100 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

4722901 COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES

4722902 PEIXARIA

4724500 COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

4744003 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

9001906 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA

4753900 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE
ÁUDIO E VÍDEO

4754701 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

4755502 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

4755503 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4761001 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

4763601 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

4763602 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4771704 COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS

4781400 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

4322302 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

4789001 COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS

4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM
MOTORISTA

4924800 TRANSPORTE ESCOLAR

7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

7739003 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO,
EXCETO ANDAIMES

7911200 AGÊNCIAS DE VIAGENS

1813001 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

1813099 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

4511101 COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS

4530703 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

4530705 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

4541203 COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS

4623109 COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

4642702 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE
SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 16/10/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a
partir de
(CNAE's):

01/09/2009 - (4511101), 01/04/2010 - (4661300-4541203-4623109),
01/07/2010 - (4664800-1813099-4645101), 01/10/2010 - (4642702-
1813001), 25/04/2017 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2020,

CTE a partir de:
 
Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 11/07/2021

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

11/07/2021 14:21:47

Ficha Cadastral

CNPJ:
TIPO DE PESSOA:
NOME
NOME FANTASIA:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
NATUREZA JURÍDICA:
SITUAÇÃO CADASTRAL:

ENDEREÇO

DATA DE REGISTRO:

LOGRADOURO:

CIDADE/UF:

NÚMERO:

COMPLEMENTO:

CEP:

BAIRRO:

CONTATO

TELEFONES:

26.561.755/0001-59
Jurídica
TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
TECOM DISTRIBUIDORA
3271951401
EMPRESÁRIO
Ativo
2016-11-18 00:00:00.0

BOM PASTOR

CAXIAS/MA

946

ANEXO:A;

65607030

CENTRO

DADOS GERAIS

99 84059814

99 984059814

ATIVIDADES ECONÔMICAS

CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO

474230000 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

476100100 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE

475550200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

464270200 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE

474409900 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE

476360200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

453070500 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

474400300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

453070300 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

476100300 Principal COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

451110100 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS

475550300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

476360100 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

466130000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO
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432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE

454120300 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS

471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS

773900300 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO,

771100000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

478140000 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

472450000 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

477170400 - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO,

472290100 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES

478900100 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS

900190600 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO

791120000 - AGENCIAS DE VIAGENS

466480000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO

492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

492480000 - TRANSPORTE ESCOLAR

181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

462310900 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

472290200 - PEIXARIA

478900500 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 26.561.755/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 23:18:36 do dia 20/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/12/2021.
Código de controle da certidão: 56CE.677E.C3B6.E643
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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05/05/2021 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 26.561.755/0001-59
Razão Social:TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Endereço: R BOM PASTOR 946 ANEXO A / CENTRO / CAXIAS / MA / 65607-030

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/04/2021 a 22/08/2021 
 
Certificação Número: 2021042503023219876911

Informação obtida em 05/05/2021 22:54:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.561.755/0001-59
Certidão nº: 4672744/2021
Expedição: 02/02/2021, às 23:45:01
Validade: 31/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.561.755/0001-59, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: Data da179022/21 02/07/2021 08:10:25

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei

nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/10/2021.

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ:125090030 26561755000159

Razão Social: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

Telefone: (99)82115000 Município: CAXIAS UF: MA

Endereço: RUA BOM PASTOR, 946 ANEXO A CEP: 65607030

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/07/2021 23:27:35
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/10/2021.

Nº Certidão: Data da045186/21 02/07/2021 08:09:53

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ:125090030 26561755000159

Razão Social: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

Telefone: (99)82115000 Município: CAXIAS UF: MA

Endereço: RUA BOM PASTOR, 946 ANEXO A CEP: 65607030

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/07/2021 23:28:34
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PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Numero: 00000954902021
Data de expedição: 26/07/2021 18:50:36

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do 
Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte TECOM 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI que possui o CNPJ 
26.561.755/0001-59 abaixo qualificado, encontra-se em situação regular 
perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos 
referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a 
presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal 
inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser 
apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal 
nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 26.561.755/0001-59
Razão Social: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Inscrição Municipal: 3271951401

Endereço: RUA BOM PASTOR            Bairro: CENTRO
Numero: 946 Complemento: ANEXO:A;
Municipio: CAXIAS Estado: MA

Regime tributário: 
NORMAL

Data de inicio de atividade: 
18/11/2016

Código de validação: CF4DAF8AC17FD8B90CC2089FCAF48B72
Data de validade da certidão: 24/10/2021
Finalidade: LICITAÇÕES
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Assinante(s) Nome CRC/OAB 

01780340370 RAFAEL NUNES DOS REIS MA011375-O 

02710203340 
EDUARDO FRANCISCO SILVA 
CUNHA 

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 
conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n° 12102468220 em 
13/04/2021, protocolo 210511770. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o 
Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e 
informar o código de verificação. 

Identificação de Empresa 

Nome Empresarial: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

Número de Registro: 21600131570

CNPJ: 26561755000159

Munícipio: Caxias

Identificação de Livro Digital 

Tipo de Livro: DIÁRIO

Número de Ordem: 4

Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2021 10:22:59 SOB Nº
20210511770.
PROTOCOLO: 210511770 DE 12/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12102468220. NIRE: 21600131570.
TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

         Florencio Brandes Neto
      RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
          SÃO LUÍS, 13/04/2021
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente 

por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

01780340370

02710203340

Página 11 de 11

RAFAEL NUNES DOS REIS

EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2021 10:22:54 SOB Nº
20210511770.
PROTOCOLO: 210511770 DE 12/04/2021. NIRE: 21600131570.
TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

         Florencio Brandes Neto
      RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
          SÃO LUÍS, 13/04/2021
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente 

por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

01780340370

02710203340

Página 4 de 4

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

RAFAEL NUNES DOS REIS

EDUARDO FRANCISCO SILVA CUNHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2021 12:29 SOB Nº 20210511966. 
PROTOCOLO: 210511966 DE 13/04/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102476002. CNPJ DA SEDE: 26561755000159. 
NIRE: 21600131570. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/04/2021. 
TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA 
SECRETÁRIA-GERAL 

www.empresafacil.ma.gov.br
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O  CONSELHO  REGIONAL  DE  CONTABILIDADE  DO  MARANHÃO  CERTIFICA  que  o
profissional  identificado  no  presente  documento  encontra-se  em  situação  REGULAR  neste
Regional,  apto  ao  exercício  da  atividade  contábil  nesta  data,  de  acordo  com  as  suas
prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2021/00003459
Nome: RAFAEL NUNES DOS REIS  CPF: 017.803.403-70
CRC/UF n.º MA-011375/O  Categoria: CONTADOR
Validade: 12.10.2021
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante
número de controle a seguir:

CPF : 017.803.403-70   Controle : 4164.4791.5105.5419

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL -------------------... http://201.33.23.178/scripts/SQL_dhpv03MA.dll/login

1 of 1 14/07/2021 15:32
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2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

CPF/CNPJINSCRIÇÃO MUNICIPAL

26.561.755/0001-593271951401

NÚMERO DE CONTROLE

7572020226243

RAZÃO SOCIAL

TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

NOME FANTASIA

TECOM DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO

RUA BOM PASTOR  ANEXO:A; N° 946, CENTRO
65607030 -CAXIAS-MA

000386861

CNAE Principal e Secundários

DATA DE ABERTURA

18/11/2016

ÁREA

43.96m²

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

 Licenças
15/12/2021-1 VIGILANCIA SANITARIA DATA INÍCIO: 21/12/2020 DATA FIM:

15/12/2021-2 CORPO DE BOMBEIROS DATA INÍCIO: 21/12/2020 DATA FIM:

464940800 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

474230000 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

475550200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

476100100 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as
penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das
atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo,as atividades
domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos,acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de
prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos
acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação
vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 21/12/2020

VALIDADE: 21/12/2021 43783B4525FB0E5DC11B7AC804B0E943

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

OBSERVAÇÕES
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CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA -  Nº.: CA-2520120-5BBM

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO

5º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO 

(  ) Saídas de emergência                               (  ) Iluminação de emergência              (  )  Extintores             (  ) Gerenciamento de risco

(  ) Controle de materiais de acabamento        (  ) Sinalização de emergência             (  )  Brigada

Nome fantasia / Ocupante:
TECOM DISTRIBUIDORA

26.561.755/0001-59

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA.
ATC(m²):
112

Endereço:
RUA BOM PASTOR
Bairro:
CENTRO

Cidade:
CAXIAS
Uf
MA

Nome / Razão Social:

TECOM DISTRIBUIDORA  E COMERCIO EIRELI

946
Número:

E
D

IFIC
A

Ç
Ã

O
 D

E
 M

É
D

IO
 R

IS
C

O

Cpf / Cnpj:

Nº Pav:
1

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros

- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

3. RISCOS ESPECIAIS 

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do

item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sitema no âmbito do

CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no ambito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DO CONROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A validade deste documento pode ser confirmada em

https://cbm.ssp.ma.gov.br
MAURO ROBERTO RIBEIRO SILVA

COMANDANTE DE UBM

Vistoriador: ESDRAS EVANGELISTA MAIA SANTOS

09/12/2020Data/Vistoria:

CA-2520120-5BBM

Código de validação.

Declaro que as instalações eletricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do

CBMMA.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. 

Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha

edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre

que: 

a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória; 

b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação; 

c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo

com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;

d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio; 

e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança corltra Incêndio do Estado do Maranhão.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artifo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco

anos de reclusão e multa, sem prejuízo da providências administrativas e cíveis cabiveis.

1. Este documeto deverá permanecer na edificação em local visível.

2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos

contra incêndio e pânico.

Impressão:15/12/2020 11:04:49

SisAT-  Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA

End.: AVENIDA PIRAJÁ, S/Nº Bairro: DNER

Cidade: CAXIAS - MA Cep: 65608-420

Contato: (99)3521-4400   E-mail: 5bbm@cbm.ma.gov.br
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Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98043339 em 15/02/2021
Protocolo 219782253 de 10/02/2021
Nome da empresa TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA NIRE 29204522859
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 262789236643414 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

16/02/2021
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE TECHSUS 
SOLUCOES DIGITAIS LTDA 

CNPJ nº 30.703.534/0001-45 
 
WASHINGTON WILLIAN COSTA FERREIRA, nacionalidade brasileira, nascido em 
12/12/1987, solteiro, empresário, CPF nº 027.996.795-01, Carteira De Identidade nº 
0777981041, órgão expedidor Secretaria De Segurança Pública - BA, residente e 
domiciliado na Rua Vinte e Nove, 285, Ipanema, Guanambi, BA, CEP 46430000, 
Brasil. 
 
MARIANA AMARAL ALMEIDA, nacionalidade brasileira, nascida em 19/04/1990, 
solteira, empresária, CPF nº 040.097.255-75, Carteira De Identidade nº 1128634341, 
órgão expedidor Secretaria De Segurança Pública - BA, residente e domiciliada na 
Rua Vinte e Nove, 285, Ipanema, Guanambi, BA, CEP 46430000, Brasil. 
 
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS 
LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado  nesta 
Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204522859, com sede Rua 
Lauro de Freitas, 65, , Santa Luzia Guanambi, BA, CEP 46430000, devidamente 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 30.703.534/0001-45, 
deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e 
consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
 

ENDEREÇO 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte 
endereço sito à Avenida Do Trabalho, 3170, B, São Francisco, Guanambi, BA, CEP 
46.430-000. 

 
OBJETO SOCIAL 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 
 
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE 
APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; TREINAMENTO EM 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T54EhP1Ipf8x1Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04009725575-MARIANA AMARAL ALMEIDA|02799679501-WASHINGTON WILLIAN COSTA FERREIRA
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Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 98043339 em 15/02/2021
Protocolo 219782253 de 10/02/2021
Nome da empresa TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA NIRE 29204522859
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 262789236643414 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

16/02/2021

 

 
Req: 81100000139376 Página 2 

 

 

EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE 
COMUNICAÇÕES. 
 

CNAE FISCAL 

 
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de 
informática. 
6190-6/01 - provedores de acesso às redes de comunicações. 
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
informação. 
6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços 
de hospedagem na internet. 
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório. 
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. 
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos 
periféricos. 
 

DO CAPITAL SOCIAL 
 

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 
200.000 (duzentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos 
sócios.  Em decorrência do aumento do capital social por motivo de aumento de 
capital integralizado pelos sócios, este fica assim distribuído: 
 

SOCIOS QUOTAS VALOR 
WASHINGTON WILLIAN COSTA FERREIRA 100.000 R$ 100.000,00 
MARIANA AMARAL ALMEIDA 100.000 R$ 100.000,00 

TOTAL 200.000 R$ 200.000,00 
 

DA ADMINISTRAÇÃO 
 

CLÁUSULA QUARTA. A administração da empresa caberá aos sócios WASHINGTON 
WILLIAN COSTA FERREIRA e MARIANA AMARAL ALMEIDA conjuntamente e 
isoladamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na 
sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o 
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T54EhP1Ipf8x1Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04009725575-MARIANA AMARAL ALMEIDA|02799679501-WASHINGTON WILLIAN COSTA FERREIRA
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terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. 
 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
 

CLÁUSULA QUINTA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não 
estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou 
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou 
propriedade.  
 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 
 

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes do contrato social permanece em GUANAMBI - BA. 
 
Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 
 

CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA TECHSUS SOLUCOES 
DIGITAIS LTDA 

CNPJ nº 30.703.534/0001-45 

 
WASHINGTON WILLIAN COSTA FERREIRA, brasileiro, nascido em 12/12/1987, solteiro, 
empresário, CPF nº 027.996.795-01, Carteira De Identidade nº 0777981041, órgão 
expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na Rua Vinte e Nove, 285, Ipanema, 
Guanambi, BA, CEP 46430000, Brasil. 
 
MARIANA AMARAL ALMEIDA, brasileira, nascida em 19/04/1990, solteira, 
empresária, CPF nº 040.097.255-75, Carteira De Identidade nº 1128634341, órgão 
expedidor SSP - BA, residente e domiciliada na Rua Vinte e Nove, 285, Ipanema, 
Guanambi, BA, CEP 46430000, Brasil. 
 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T54EhP1Ipf8x1Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
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CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial TECHSUS SOLUCOES 
DIGITAIS LTDA, e nome fantasia TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS, e tem sede e 
domicílio na Avenida Do Trabalho, 3170, B, São Francisco, Guanambi, BA, CEP 
46.430-000, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 
sob nº CNPJ nº 30.703.534/0001-45. 

DO CAPITAL SOCIAL 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social subscrito é de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais) dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) 
cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país. 
 
Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios: 
 

SOCIOS QUOTAS VALOR 
WASHINGTON WILLIAN COSTA FERREIRA 100.000 R$ 100.000,00 
MARIANA AMARAL ALMEIDA 100.000 R$ 100.000,00 

TOTAL 200.000 R$ 200.000,00 
 
CLÁUSULA TERCEIRA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua 
aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a 
alteração contratual pertinente. 
 
CLÁUSULA QUARTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.  
 
CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto social: 
 
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE 
APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; TREINAMENTO EM 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE 
COMUNICAÇÕES. 
 

CNAE FISCAL 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T54EhP1Ipf8x1Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
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4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de 
informática. 
6190-6/01 - provedores de acesso às redes de comunicações. 
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 
informação. 
6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços 
de hospedagem na internet. 
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório. 
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. 
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos 
periféricos. 
 
CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciou suas atividades em 14/06/2018, e seu prazo de 
duração é indeterminado. 
 

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE 
 
CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da empresa caberá aos sócios WASHINGTON 
WILLIAN COSTA FERREIRA e MARIANA AMARAL ALMEIDA conjuntamente e 
isoladamente, com os poderes e atribuições de administradores, autorizados o uso 
do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor da mesma ou de terceiros. 
 
Parágrafo único. No exercício da administração, os administradores terão direito a 
uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido pelos mesmos. 
 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 
 
CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas. 
 
CLÁUSULA NONA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
empresários deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o 
caso. 

 
DO FALECIMENTO DO TITULAR 

 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T54EhP1Ipf8x1Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
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CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
 
Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 
 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, 
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei 
especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou 
propriedade. 

 
DOS CASOS OMISSOS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os casos omissos no presente contrato serão 
resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002. 

 
DA RATIFICAÇÃO E FORO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos 
e obrigações resultantes do contrato social permanece Guanambi-Ba. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

GUANAMBI-BAHIA, 02 de Fevereiro de 2021. 
 

_____________________________________________ 
WASHINGTON WILLIAN COSTA FERREIRA 

 
____________________________________________ 

MARIANA AMARAL ALMEIDA 
 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T54EhP1Ipf8x1Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA

PROTOCOLO 219782253 - 10/02/2021

ATO 002 - ALTERAÇÃO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29204522859
CNPJ 30.703.534/0001-45
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98043339 DE 15/02/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 15/02/2021

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98043339

________________________________________

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02799679501 - WASHINGTON WILLIAN COSTA FERREIRA

Cpf: 04009725575 - MARIANA AMARAL ALMEIDA
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E
TECNOLOGIA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa WM APOIO
A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que
regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/05/2021 13:32:03 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA ou ao Cartório pelo endereço
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o
Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 171352605213761463344-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8f96d9c6aeca662c30057f2c3ebd14511346123d13e80b11dc274789da36564bf23ccad0bd065a73ac30fc0a9df0f778ac8

63dac85e27c93e8fba1bc0ab49276  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
30.703.534/0001-45
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
14/06/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
(Dispensada *) 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV DO TRABALHO 

NÚMERO 
3170 

COMPLEMENTO 
B 

 
CEP 
46.430-000 

BAIRRO/DISTRITO 
SAO FRANCISCO 

MUNICÍPIO 
GUANAMBI 

UF 
BA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FINANCEIRO.WMSAUDE@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(77) 9836-7686/ (77) 8814-8164 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
14/06/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 
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(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/07/2021 às 16:11:47 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa
Identificação

CNPJ: 30.703.534/0001-45 Inscrição Estadual: 149.607.823 ME 

Razão Social: TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA  

Nome Fantasia: TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL

Unidade de Fiscalização: INFAZ SERTÃO PRODUTIVO

Endereço

Logradouro: AVENIDA DO TRABALHO

Número: 3170 Complemento: B

Bairro/Distrito: SAO FRANCISCO CEP: 46430-000

Município: GUANAMBI UF: BA

Telefone: (77) 98367686 E-mail: FINANCEIRO.WMSAUDE@GMAIL.COM

Referência: ANTIGA SESAB Localização: ZONA URBANA

 
Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 14/06/2018

Atividade Econômica Principal:

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade Econômica Secundária

6190601 - Provedores de acesso às redes de comunicações

6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

  -  ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: MICROEMPRESA
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Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO Data desta Situação Cadastral: 28/07/2020

Endereço de Correspondência
Endereço: AVENIDA DO TRABALHO Complemento: B

Referência: Número: 3170

Bairro: SAO FRANCISCO CEP: 46430000

Município: GUANAMBI UF: BA

Informações do Contador
Classificação CRC: Profissional CRC: 43091 -BA Tipo CRC: Originario

Nome: RICARDO RODRIGUES DONATO

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional CRC: Tipo CRC: Originario

Nome: 

Endereço

Endereço: RUA HENRIQUE DIAS A

Número: 555 Bairro: CENTRO Município: GUANAMBI UF: BA

Referencia: CEP: 46430000

Telefone: (77) 34512067 Celular: () Fax: () E-mail: 

Nota:   Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação
pelo Fisco

Data da Consulta: 13/07/2021
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ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE GUANAMBI
Secretaria Municipal de Finanças

01/07/2021 08:26:06 - VILDEMAR SOUZA

CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

17/07/2018

90347840161001

Normal

3170

DATA INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA):

SITUAÇÃO CADASTRAL:

Nome/Razão Social: TECHSUS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ:

TECHSUS SOLUÇÕES DIGITAIS

30.703.534/0001-45 Data Baixa:

Logrodouro: AVENIDA DO TRABALHO

Complemento:

Telefone:

Correio Elétronico:

77 034515761

WASHINGTONCMTQN@HOTMAIL.COM

Número:

Bairro:

CEP:

SAO FRANCISCO

46430000

Tipo de Construção:

Natureza Jurídica:

Data Inscrição:

Simples Nacional:

Matriz

Sociedade Empresária Limitada

17/07/18 00:00

Optante

Tipo de Unidade: Operacao

Logradouro:

Bairro:

Localização Geográfica:

Numero:

Inscrição Imobiliária:

APRESENTOU HABITE-SE

OBSERVAÇÕES:

IDENTIFICAÇÃO DO SÓCIO:

DADOS DE CONSTITUIÇÃO:

ENDEREÇO DA EMPRESA:

CPF

WASHINGTON WILLIAN COSTA FERREIRA02799679501

MARIANA AMARAL ALMEIDA04009725575

Nome

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA:

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

ATIVIDADE(S):CNAE
Tratamento de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet6311900

Suporte técnico manutenção e outros serviços em tecnologia da informação6209100

Provedores de acesso às redes de comunicações6190601

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA4751201

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial8599604

Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório7733100

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos9511800

IDENTIFICAÇÃO DE CONTADORES

Data Início Nome do Contador CNPJ/CPF CRC CRC/UF

IDENTIFICAÇÃO DE REPRESENTANTES
CNPJ/CPFNome do Representante

WASHINGTON WILLIAN COSTA FERREIRA 02799679501 SÓCIO17/07/2018

Data Início CARGO

Link3 Tecnologia Ltda 1 de 1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA
CNPJ: 30.703.534/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:22:10 do dia 10/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/11/2021.
Código de controle da certidão: 0B6B.DCA8.7D32.B6D0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PR2021.03_CLHO-00900 - Pág 1706



25/05/2021 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 30.703.534/0001-45
Razão Social:TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA
Endereço: RUA LAURO DE FREITAS 65 / SANTA LUZIA / GUANAMBI / BA / 46430-000

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/04/2021 a 22/08/2021 
 
Certificação Número: 2021042504430510376060

Informação obtida em 25/05/2021 07:55:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.703.534/0001-45
Certidão nº: 15187115/2021
Expedição: 10/05/2021, às 13:24:52
Validade: 05/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.703.534/0001-45, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissão: 16/07/2021 22:31

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 

Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20212877236

RAZÃO SOCIAL

TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149.607.823

CNPJ

30.703.534/0001-45

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 

identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Emitida em 16/07/2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 

emissão.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 

Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Página 1 de 1 RelCertidaoNegativa.rpt

 Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br
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22/07/2021 09:59:48 - IVONETE NOGUEIRA DOS SANTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Secretaria Municipal de Finanças
PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 . - CENTRO - 46.430-000

CNPJ: 13982640000196

MUNICIPIO DE GUANAMBI
ESTADO DA BAHIA

CNPJ/CPF:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

NOME / RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO / UF:

30703534000145
90347840161001

TECHSUS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

AVENIDA DO TRABALHO, 3170 - B - SAO FRANCISCO

Guanambi / BA

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AY3MJACNYMQ

DATA EMISSÃO:
VÁLIDO ATÉ: 21/08/2021

22/07/2021

 Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam pendências em seu nome, relativas aos tributos administrados pela(o)
Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria
Geral do Município.

Link3 Tecnologia Ltda

E-mail:fiscalguanambi@hotmail.com  Site: http://www.guanambi.ba.gov.br  Telefone: (77) 034524300

Autenticidade do documento sujeita a verificação.
Acesse:  http://guanambi-ba.link3.com.br/l3-grp/Servicos.html   para verificação.

PR2021.03_CLHO-00900 - Pág 1710



 13/07/2021  005013391 
 P O D E R  J U D I C I Á R I O 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 
 CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

 EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU 

 CERTIDÃO Nº:   005013391  FOLHA: 1/1 
 A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça 
 (http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do). 

             CERTIFICO   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuições   de   feitos   cíveis   do   Estado   da   Bahia, 
 anteriores a data de  13/07/2021,  verifiquei NADA CONSTAR em nome de:  

 TECHSUS   SOLUÇÕES   DIGITAIS   LTDA,   portador   do   CNPJ:   30.703.534/0001-45,   estabelecida   na   AVENIDA 
 DO TRABALHO, N° 3170, B, SÃO FRANCISCO, CEP: 46430-000, Guanambi - BA. **************************** 

             Os   dados   informados   são   de   responsabilidade   do   solicitante,   devendo   a   titularidade   ser   conferida   pelo 
 interessado   e/ou   destinatário,    A   presente   certidão   abrange   pesquisa   no   banco   de   dados   pelo   período   de   20 
 (vinte) anos. 

             Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

             Esta   certidão   foi   emitida   pela   internet   e   sua   validade   é   de   30   dias   a   partir   da   data   de   sua   emissão.   Após 
 esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

 Salvador, terça-feira, 13 de julho de 2021. 

                      005013391 
 PEDIDO N°:  
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CNPJ: 13982640000196

MUNICIPIO DE GUANAMBI
ESTADO DA BAHIA

PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 . - CENTRO - 46.430-000

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTOExercício:
2021

Secretaria Municipal de Finanças

Número:
1694/2021

30.703.534/0001-45

AY5NDIAGWMJ

Sociedade Empresária Limitada

31/12/2021
Inscrição Municipal

Endereço

Complemento

Emissão: 17/02/2021 15:55:39 - ELYSANGELA CALDAS

Válidade

Fantasia

AVENIDA DO TRABALHO 3170

TECHSUS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

Código de Verificação:

TECHSUS SOLUÇÕES DIGITAIS

90347840161001

Natureza

CNPJ / CPF

B SAO FRANCISCO

Simples Nacional

Nome / Razão

Bairro

Optante

"NÃO VÁLIDO PARA FINS SANITÁRIOS"

1Página 1 de

Observação:

CNAE PRINCIPAL: 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA

CNAE's SECUNDARIOS:

6311900 - Tratamento de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na
internet
6209100 - Suporte técnico manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6190601 - Provedores de acesso às redes de comunicações
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Link3 Tecnologia Ltda

E-mail:fiscalguanambi@hotmail.com  Site: http://www.guanambi.ba.gov.br  Telefone: (77) 034524300

Autenticidade do documento sujeita a verificação.
Acesse: http://guanambi-ba.link3.com.br/l3-grp/Servicos.html para verificaçãoo.
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Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA

CPF/CNPJ: 30.703.534/0001-45

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-
Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes 
privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que 
sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições 
previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem 
fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 
Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 
de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:50:39 do dia 14/07/2021 , com validade até o dia 13/08/2021.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: MtFnkKZj6xPVi27eXJJI

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
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Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: MARIANA AMARAL ALMEIDA

CPF/CNPJ: 040.097.255-75

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-
Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes 
privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que 
sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições 
previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem 
fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 
Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 
de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:03:12 do dia 13/07/2021 , com validade até o dia 12/08/2021.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: tAU5C3NZCsSWPq95jR2k

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
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Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: WASHINGTON WILLIAN COSTA FERREIRA

CPF/CNPJ: 027.996.795-01

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-
Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes 
privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que 
sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições 
previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem 
fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 
Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 
de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:03:51 do dia 13/07/2021 , com validade até o dia 12/08/2021.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 2ZzTnn4Cv72JwNmc48YF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
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Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA

CNPJ: 30.703.534/0001-45

               O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins,
que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de
informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente
acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

               A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito)
relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por
parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de
Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em
julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação
deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

               Esta certidão é válida até 15/09/2021, estando condicionada à verificação
de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/.

Secretária das Sessões, em 15/07/2021

N° 8109/2021

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do
TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:D6C7-
FA70-419C-9A12

Pág.1
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COMPUTADOR LINHA CINZA (MONTADO POR TECNICO) 

 

Chipset: 
 
- Processadores Intel H410 
 
- Memória 2 x DIMM, máximo de 64GB, 
DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 
MHz Non-ECC, Sem-buffered 
 
- Arquitetura de memória: Dual 
Channel 
 
- Processador Gráfico Integrado* 
 
- 1 x D-Sub (VGA) 
 
- 1 x HDMI 1.4b 
 
- Intel 10ªGen de processadores 
 
- 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x16) 
 
- Intel H410 Chipset 
 
- 2 x PCIe 3.0 x1 
 
 Armazenamento: 
 
- Total suporta 1 x M.2 slots and 4 x 
SATA 6Gb/s portas 
 
Intel H410 Chipset : 
 
- 1 x M.2 Socket 3, com M Key, suporte 
a dispositivo de armazenamento tipo 
2242/2260/2280 (modo SATA & PCIE 
3.0 X2)1 
 
- 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s 
 
LAN: 
 
- 1 x Gigabit LAN Realtek RTL8111H 
 
Portas USB: 
 
- Rear Porta USB ( Total 4 ) 
 
- 2 x USB 3.2 Gen 1 porta(s)(2 x Tipo-A) 
 
- 2 x USB 2.0 porta(s)(2 x Tipo-A) 
 
- Front USB Porta ( Total 6 ) 
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- 2 x USB 3.2 Gen 1 porta(s) 
 
- 4 x USB 2.0 porta(s) 

Processador Intel Core i5-10400 
 
- Núcleos: 6 
 
- Threads: 12 
 
- Frequência: Baseada em processador 
2.90 GHz 
 
- Frequência turbo máxima: 4,30 GHz 
 
- Cache: 12 MB Intel Smart Cache 
 
- Velocidade do barramento: 8 GT / s 
 
- TDP: 65 W 

 

Características: 
 
- Marca: Husky Gaming 
 
- Modelo: HMR-D4826 
 
Especificações: 
 
- Capacidades de módulo: 8GB 
 
- Velocidade: 2666MHz 
 
- Formato: DIMM (Non-ECC) 
 
- Tecnologia: DDR4 
 
- Pinos: 260 
 
- XMP-Ready 
 
- Plug & Play 
 
- Latências CAS: 19 
 
- Voltagem: 1.25V 
 
- Temperatura de operação: 0º C até 
70º C 
 
- Temperatura de armazenamento: -
40º C até 85º C 
 
- Cor do PCB: Preto 
 
- Cor do dissipador de calor: Preto 
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- Dimensões do Módulo: 136mm x 
5mm x 33mm 

Características: 
 
- Marca: Kingston 
 
- Modelo: SKC600/512G 
 
Especificações: 
 
- Formato: 2,5" 
 
- Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – 
compatível com versões anteriores 
para SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) 
 
- Capacidade¹: 512GB 
 
- Consumo de Energia: 0,06W inativo / 
0,2W média / 1,3W (MAX) leitura / 
3,2W (MAX) gravação 
 
- Temperatura de Armazenagem: -40 °C 
a 85 °C 
 
- Temperatura de Operação: 0 °C a 70 
°C 
 
- Dimensões: 100,1 x 69,85 x 7 mm 
 
- Vibração durante a operação: 2,17G 
pico (7 – 800 Hz) 
 
- Vibração fora de operação: 20G pico 
(10 – 2000 Hz) 
 
³. Garantia limitada com base em 5 
anos ou “Vida útil restante do SSD”, 
que pode ser acessada usando o 
Kingston SSD Manager  
Garantia 
5 anos de garantia 
(57 meses de garantia contratual junto 
ao fabricante + 3 meses referentes à 
garantia legal, nos termos do artigo 26, 
II, do Código de Defesa do Consumidor) 
Peso 
60 gramas (bruto com embalagem) 
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Características: 
 
- Marca: Aerocool 
 
- Modelo: VX-350 EN57181 
 
Especificações: 
 
- Potência: 350W 
 
- Pinos: 20+4P e CPU 4+4P  
 
- Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 
47~63Hz - Bivolt Chaveada 
 
- Tensão Saída: +3.3V /+5V /+12V1 
/+12V2 /-12V /+5Vsb 
 
- Corrente: 16A /15A /14A /11A /0.3A 
/2.5A 
 
- Frequência: 110W /300W /3.6W 
/12.5W 
 
- SATA: 2 Conectores 
 
- Ventiladores: 1x Fan de 12cm 
 
- Molex: 02 Conectore 

 

Gabinete NOX PAX ATX, USB 3.0 
Especificações: 
Físico: 
- Tipo: Midtower 
- Cor: Preto com Vermelho 
- Dimensões: 195 x 410 x 432 mm 
Placa Mãe: 
- ATX 
- Micro ATX 
Sistema de Refrigeração: 
- Frente: 1x 120 mm (incluído) 
- Traseira: 1x 80 mm (não incluído) 
- Lado: 1x 120 mm (não incluído) 
Baias: 
- Externo: 1x 5.25" 
- Interno: 2x 3.5", 2x 2.5" 
- Slots de expansão: 7x 
Portas de Conexão: 
- 1x USB 3.0 
- 2x USB 2.0 
- 1x Áudio / Microfone HD 
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COMPUTADOR LINHA CINZA (MONTADO POR TECNICO) 

 

Chipset: 
 
- Processadores Intel H410 
 
- Memória 2 x DIMM, máximo de 64GB, 
DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 MHz 
Non-ECC, Sem-buffered 
 
- Arquitetura de memória: Dual Channel 
 
- Processador Gráfico Integrado* 
 
- 1 x D-Sub (VGA) 
 
- 1 x HDMI 1.4b 
 
- Intel 10ªGen de processadores 
 
- 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x16) 
 
- Intel H410 Chipset 
 
- 2 x PCIe 3.0 x1 
 
 Armazenamento: 
 
- Total suporta 1 x M.2 slots and 4 x 
SATA 6Gb/s portas 
 
Intel H410 Chipset : 
 
- 1 x M.2 Socket 3, com M Key, suporte 
a dispositivo de armazenamento tipo 
2242/2260/2280 (modo SATA & PCIE 
3.0 X2)1 
 
- 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s 
 
LAN: 
 
- 1 x Gigabit LAN Realtek RTL8111H 
 
Portas USB: 
 
- Rear Porta USB ( Total 4 ) 
 
- 2 x USB 3.2 Gen 1 porta(s)(2 x Tipo-A) 
 
- 2 x USB 2.0 porta(s)(2 x Tipo-A) 
 
- Front USB Porta ( Total 6 ) 
 
- 2 x USB 3.2 Gen 1 porta(s) 
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- 4 x USB 2.0 porta(s) 

Processador Intel Core i5-10400 
 
- Núcleos: 6 
 
- Threads: 12 
 
- Frequência: Baseada em processador 
2.90 GHz 
 
- Frequência turbo máxima: 4,30 GHz 
 
- Cache: 12 MB Intel Smart Cache 
 
- Velocidade do barramento: 8 GT / s 
 
- TDP: 65 W 

 

Características: 
 
- Marca: Husky Gaming 
 
- Modelo: HMR-D4826 
 
Especificações: 
 
- Capacidades de módulo: 8GB 
 
- Velocidade: 2666MHz 
 
- Formato: DIMM (Non-ECC) 
 
- Tecnologia: DDR4 
 
- Pinos: 260 
 
- XMP-Ready 
 
- Plug & Play 
 
- Latências CAS: 19 
 
- Voltagem: 1.25V 
 
- Temperatura de operação: 0º C até 
70º C 
 
- Temperatura de armazenamento: -40º 
C até 85º C 
 
- Cor do PCB: Preto 
 
- Cor do dissipador de calor: Preto 
 
- Dimensões do Módulo: 136mm x 5mm 
x 33mm 
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Características 
Modelo WD5000AAKX 
Marca Western Digital 
 
Especificações 
Capacidade 500GBVelocidade do Eixo 
(RPM) 7200 RPMInterface SATA III (6 
GB/s)Temperatura de Operação0 C a 60 
CTemperatura de Armazenamento-40 C 
a 70 C 
DimensõesAltura (cm) 14.7Espessura 
(cm) 2.5Largura (cm) 10.2Peso (g) 0.43 
 
Garantia3 meses de garantia conforme 
certificado de garantia junto a nota 
fiscal 

 

Características: 
 
- Marca: Aerocool 
 
- Modelo: VX-350 EN57181 
 
Especificações: 
 
- Potência: 350W 
 
- Pinos: 20+4P e CPU 4+4P  
 
- Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 
47~63Hz - Bivolt Chaveada 
 
- Tensão Saída: +3.3V /+5V /+12V1 
/+12V2 /-12V /+5Vsb 
 
- Corrente: 16A /15A /14A /11A /0.3A 
/2.5A 
 
- Frequência: 110W /300W /3.6W 
/12.5W 
 
- SATA: 2 Conectores 
 
- Ventiladores: 1x Fan de 12cm 
 
- Molex: 02 Conectore 

 

PR2021.03_CLHO-00900 - Pág 1747



Gabinete NOX PAX ATX, USB 3.0 
Especificações: 
Físico: 
- Tipo: Midtower 
- Cor: Preto com Vermelho 
- Dimensões: 195 x 410 x 432 mm 
Placa Mãe: 
- ATX 
- Micro ATX 
Sistema de Refrigeração: 
- Frente: 1x 120 mm (incluído) 
- Traseira: 1x 80 mm (não incluído) 
- Lado: 1x 120 mm (não incluído) 
Baias: 
- Externo: 1x 5.25" 
- Interno: 2x 3.5", 2x 2.5" 
- Slots de expansão: 7x 
Portas de Conexão: 
- 1x USB 3.0 
- 2x USB 2.0 
- 1x Áudio / Microfone HD 
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 14/07/2021 08:52:07 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 
CNPJ: 30.703.534/0001-45 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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26/04/2021 SINTEGRA/ICMS - Consulta Pública

https://www.sefaz.ba.gov.br/Sintegra/Result.asp 1/1

Consulta Pública ao Cadastro
do Estado da  Bahia

Data da Consulta: 26/04/1921 Número da Consulta:

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ: 30.703.534/0001-45 Inscrição Estadual: 149.607.823 UF: BA

Razão Social: TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA  

ENDEREÇO

Logradouro: AVENIDA DO TRABALHO  

Número: 3170  Complemento: B  Bairro: SAO FRANCISCO  

UF: BA Município: GUANAMBI  CEP: 46430000 

Endereço Eletrônico: FINANCEIRO.WMSAUDE@GMAIL.COM  Telefone: (77 ) 98367686 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica: Com�rcio varejista especializado de equipamentos e 

Data da Inscrição Estadual: 14/06/2018  Usuário SEPD : ------

Situação Cadastral Atual: Habilitado  Data desta Situação Cadastral: 28/07/2020

Condição: MICROEMPRESA  

Observações:  

Regime de Apuração de ICMS: SIMPLES NACIONAL  

Observações:

Os dados acima são baseados em informações existentes na base de dados da Sefaz-Bahia e demonstra a situação cadastral do
contribuinte nesta data.

Voltar para nova seleção de contribuinte (BA)
Acessar cadastro de outro Estado
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31/05/2021

1/1

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

 
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA certifica
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação
regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. :  RICARDO RODRIGUES DONATO
REGISTRO.......... :  BA-043091/O-1
CATEGORIA........ :  CONTADOR
CPF..................... :  038.551.175-27

 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 31/05/2021 as 14:47:05.
Válido até: 29/08/2021.
Código de Controle: 956894.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.
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Folheto de especificações

HP Laser 107w
Desempenho de laser a um preço acessível

Obtenha desempenho de impressão produtivo a
um preço acessível. Produza resultados de alta
qualidade e imprima e digitalize a partir de seu
smartphone.

Qualidade lendária, preço incrivelmente acessível
Esta impressora laser surpreendentemente pequena oferece qualidade
excepcional, página após página.
Produza texto nítido, tons intensos de preto e imagens vibrantes.
Conte com uma impressora laser de alto desempenho a um preço acessível.

Projetado para se adaptar ao seu espaço
Você pode colocar esta impressora praticamente em qualquer lugar — ela é
pequena e compacta.
Obtenha velocidades de impressão de até 20 ppm A4. 

Impressão e digitalização móveis e fáceis, graças ao aplicativo
HP Smart

Basta uma configuração simples para imprimir e digitalizar a partir do seu
smartphone, usando o aplicativo HP Smart.
Imprima facilmente a partir de uma variedade de smartphones e tablets.
Compartilhe recursos facilmente – acesse e imprima com conexão de rede sem
fio.
Conecte seu smartphone ou tablet diretamente à sua impressora e imprima
com facilidade, sem acessar uma rede.

 Requer o download do aplicativo HP Smart. Para obter detalhes sobre requisitos locais de impressão, acesse http://www.hp.com/go/mobileprinting.  Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações,
consulte http://www.www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do controlador e da complexidade do documento.  Para obter detalhes sobre requisitos locais de impressão, acesse
http://www.hp.com/go/mobileprinting  As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5,0 GHz. Saiba mais em http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®.  O dispositivo móvel
precisa ser conectado ao sinal Wi-Fi Direct® de uma impressora ou multifuncional compatível com Wi-Fi Direct antes de imprimir. Veja os detalhes em http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®.
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Folheto de especificações | HP Laser 107w

HP Laser 107w Especificações técnicas
Funções / Multitarefa
suportada

Impressão / Não

Velocidade de impressão em
preto

A4: Até 20 ppm; Saída da primeira página: Em até 8,3 segundos;

Resolução de impressão Preto (Melhor): Até 1.200 x 1.200 dpi;

Tecnologia de impressão Laser

Tecnologias de resolução de
impressão

ReCP

Número dos cartuchos de
impressão

1 (preto)

Linguagens de impressão
padrão

SPL

Funcionalidades de software
inteligente de impressora

Dúplex manual, impressão N por página, intercalação, marcas d'água, aceita vários tipos e tamanhos de
papel

Conectividade padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade, 802.11 b/g sem fio

Capacidade sem fios Sim, Wi-Fi 802.11 b/g/n incorporada

Capacidade de impressão
móvel

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP Smart App; Aplicativos móveis; Certificação Mopria™; Impressão via
Wi-Fi® Direct

Memória Padrão: 64 MB; Máximo: 64 MB

Velocidade do processador 400 MHz

Ciclo de trabalho Mensal A4: Até 10000 páginas

Volume mensal de páginas
recomendado

100 a 1.500

Tipos de mídia suportados Simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo,
envelope

Peso de mídia admitido 60 a 163 g/m²

Tamanhos de mídia
suportados

A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Ofício; Envelope (DL, C5); 76 x 127 a 216 x 356 mm

Tamanhos personalizados
das mídias

76 x 127 a 216 x 356 mm

Manuseamento de papel Capacidades de entrada: Até 150 folhas Padrão 
Capacidades de saída: Até 100 folhas Padrão; 
Opções de frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver) 
Bandejas standard de papel: 1

Conteúdo da caixa 4ZB78A HP Laser 107W; Cartucho de toner HP LaserJet preto introdutório original pré-
instalado (~500 páginas); Guia de configuração; Guia de referência; Folheto de instruções
regulamentares; Cabo de alimentação; Cabo USB

Cartuchos substitutos Cartucho de toner laser HP 105A preto original (rendimento 1000 páginas)

Dimensões do produto Largura x profundidade x altura: 331 x 215 x 178 mm (13,03 x 8,46 x 7,01 polegadas); 
Máximo: 331 x 350 x 248 mm (13,03 x 13,78 x 9,76 pol.)

Peso do produto 4,16 kg (9,17 lb.)

Características da
garantia

Um ano de garantia limitada de hardware; Para mais informações, consulte
https://support.hp.com

Sim, Blue Angel DE-UZ 205 – garantido somente ao usar suprimentos HP originais

Painel de controle Botões (Liga/desliga, Cancelar, Sem Fio); Luzes LED indicadoras (Liga/desliga, Sem fio, Toner,
Atenção)

Descrição do visor LED

Software incluído Instalador comum, Driver de impressão V3 com Lite SM, Gerenciador de impressão (apenas
para o modelo USB)

Sistemas operacionais
compatíveis

Windows®: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012
Server, 2016 Server, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra,
OS X v10.11 El Capitan

Sistemas operacionais
de rede compatíveis

Windows®: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012
Server, 2016 Server, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra,
OS X v10.11 El Capitan

Requisitos mínimos do
sistema

PC: Windows 7 ou versão mais recente, processador Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 ou 64 bits
ou versão mais recente, RAM de 1 GB, unidade de disco rígido de 16 GB; Mac: OS X v10.11 ou
mais recente, HD de 1,5 GB, Internet, USB

Alimentação Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada); Requisitos de
energia: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA, 50/60 Hz; Consumo de energia:
320 watts (impressão ativa), 33 watts (pronta), 1,1 watt (suspensão), 0,2 watt (desligamento
manual), 0,2 watt (desligamento automático/ligar manualmente)

Acústica Emissões de potência acústica: 6,5 B(A); Emissões de pressão acústica:

Ambiente de
funcionamento

Gama de temperaturas de funcionamento: 10 a 30°C; Temperatura de funcionamento
recomendada: 15 a 27 °C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C; Faixa de
umidade não operacional: ; Intervalo de umidade para funcionamento: 10 a 80% de UR (sem
condensação); Gama de umidade de funcionamento recomendada: 20 a 70% de UR (sem
condensação)

Opções de Serviço e
Suporte HP

Serviço HP de troca no local por 2 anos para MFP Laser 10x e 13x(UB4V4E); Serviço HP de
troca no local por 3 anos para MFP Laser 10x e 13x(UB4V5E); Serviço HP de troca no local
por 4 anos para MFP Laser 10x e 13x(UB4V6E); Serviço HP de troca no próximo dia útil por 2
anos para MFP Laser 10x e 13x(UB4V7E); Serviço HP de troca no próximo dia útil por 3 anos
para MFP Laser 10x e 13x(UB4V8E); Serviço HP de troca no próximo dia útil por 4 anos para
MFP Laser 10x e 13x(UB4V9E); Serviço HP de troca padrão por 2 anos para MFP Laser 10x e
13x(UB4W0E); Serviço HP de troca padrão por 3 anos para MFP Laser 10x e 13x(UB4W1E);
Serviço HP de troca padrão por 4 anos para MFP Laser 10x e 13x(UB4W2E); Serviço HP de
retorno ao depósito por 2 anos para MFP Laser 10x e 13x(UB4W3E); Serviço HP de retorno
ao depósito por 3 anos para MFP Laser 10x e 13x(UB4W4E); Serviço HP de retorno ao
depósito por 4 anos para MFP Laser 10x e 13x(UB4W5E)

Aprenda mais em
hp.com

 As dimensões variam de acordo com a configuração  Com cartuchos de impressão  O peso varia de acordo com a configuração  Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valores
de consumo de energia normalmente baseados na medição do dispositivo de 115 V.  Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. O valor de Energy Star normalmente se baseia nas
medições do dispositivo de 115 V e de 230 V para Blue Angel.  Valor de rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 
Valor de rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.  Memória máxima de 64 MB (não estendida) Mensurado usando a
ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento.  Medido usando-se ISO/IEC 17629. Para mais
informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.  O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da
robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implantação adequada de impressoras e multifuncionais, para atender às demandas de pessoas ou grupos conectados.  A HP recomenda que a quantidade de páginas impressas por mês esteja de acordo com a faixa indicada
para obtenção do desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante um período de garantia estendida.  Windows 7 ou versão mais recente  Inclui cartuchos introdutórios; rende 500 páginas em preto. Rendimento aproximado médio
de 1000 páginas com base na norma ISO/IEC 19752. O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para obter detalhes, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma
informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

4AA7-4757PTL, Junho 2020, R2
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IMPRESSORAS BROTHER
Uma marca comercial da Zi ff Davis. Usada sob licença.

ANOS
CONSECUTIVOS

Multifuncional Laser 
 Colorido Pro�ssional
MFC-L8900 CDW

O multifuncional laser colorido MFC-L8900 CDW  da Brother é a escolha ideal para 
grupos de trabalho que buscam custos de impressão baixos, saída de qualidade 
pro�ssional e funções que aumentam a produtividade.
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MFC-L8900 CDW

Especi�cações:

1GB

Suprimentos & Acessórios*:

Trabalhando ao seu lado por um 
meio ambiente melhor 

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa 
assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando 
fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de 
uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa 
ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth.
www.brotherearth.com

* Devem ser adquiridos separadamente.
 No modo pronto e com bandeja padrão.
 Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19798 (Carta/A4).
 Requer conexão com uma rede wireless.

+  O dispositivo móvel deve ter capacidade NFC e executar o SO Android 4.4 ou posterior.
 Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado.
 Compatível com PostScript®3™.
 Capacidade máxima baseada no uso de papel de 75 g/m2. 

Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas, usando 
documentos de teste de tamanho Carta em 200 dpi.

 O rendimento do cilindro é de aproximadamente 30.000 páginas baseadas em 1 página por trabalho 
e 50.000 páginas baseadas em 3 páginas por trabalho [páginas somente frente de tamanho Carta/
A4]. O número de páginas pode se afetado por uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o 
tipo e o tamanho da mídia.

 Rendimento aproximado baseado em páginas somente frente de tamanho A4 ou Carta.
 O rendimento é de aproximadamente 50.000 páginas baseadas em 1 página por trabalho e 130.000 

páginas baseadas em 3 páginas por trabalho [páginas somente frente de tamanho Carta/A4]. O 
número de páginas pode se afetado por uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o tipo e o 
tamanho da mídia.

  PDF (até ver. 1.7), JPEG, XPS e arquivos PDF Seguro (somente digitalização).
1 Requer suporte ao servidor de e-mail SMTP/POP3.
2 Usando o grá  co de teste ITU-T #1 com codi  cação JBIG e resolução padrão. 
3 Somente P&B. Recepção de PC-Fax não disponível para usuários Mac. 
** Somente Windows.

Server 2008/2012/2016: somente impressão via rede.
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Desenvolvida com componentes de alta qualidade para performance estável e confiável. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

Características: 

- Marca: Aerocool 

- Modelo: VX-350 EN57181 

 

Especificações: 

- Potência: 350W 
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- Pinos: 20+4P e CPU 4+4P  

- Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 47~63Hz - Bivolt Chaveada 

- Tensão Saída: +3.3V /+5V /+12V1 /+12V2 /-12V /+5Vsb 

- Corrente: 16A /15A /14A /11A /0.3A /2.5A 

- Frequência: 110W /300W /3.6W /12.5W 

- SATA: 2 Conectores 

- Ventiladores: 1x Fan de 12cm 

- Molex: 02 Conectores 

  

Informações Adicionais: 

- Modo de Economia em Processadores Intel Haswell CPU  

- Poderosos barramentos duplos de +12VDC para oferecer saída estável e apoiar placa gráfica 

High-end e sistema de PC  

- Proteção de Sobrecarga e contra curto-circuito  

- Compatível: ATX12V Ver.2.3  

- Voltagem: 115 ~ 230 (12V)  

- Proteção: OPP / OVP / UVP / SCP  

- Material: SECC High-end 

  

Conteúdo da Embalagem: 

- 1x Fonte Aerocool ATX 

 

Garantia 

6 meses de garantia 

 

(3 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos 

termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) 

 

Peso 

1175 gramas (bruto com embalagem) 
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Gabinete NOX COOLBAY MX2, Micro ATX, USB 3.0 NXCBAYMX2 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Características:  

- Marca: NOX 

- Modelo: NXCBAYMX2 

  

Especificações: 

- Tipo: Mini Tower 

- PSU: ATX Padrão (não incluso) 

- Suporta VGA de 315 mm 

- USB 3.0 de alta velocidade 

- Suporte para HDD Interno: 2x 3.5"/2x 2.5" 
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- Suporte para HDD Externo: 1x 5.25" 

- Cor: Preto 

- Placa mãe suportada: Micro ATX 

- CPU cooler: 160 mm 

- Slots: 4 

- Dimensões: 198 x 396 x 400 mm 

  

Fan: 

- Frontal: 1x 120 mm (Incluso) 

- Traseiro: 1x 120 mm 

- Lateral: 1x 120/140 mm 

  

Portas: 

- 1x USB 3.0 

- 1x USB 2.0 

- 1x áudio HD  

- 1x microfone 

- Leitor de cartão: SD/ Micro SD 

  

Conteúdo da Embalagem: 

- Gabinete NOX COOLBAY MX2 - NXCBAYMX2 

 

Garantia 

1 ano de garantia 

 

(9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos 

termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor) 

 

Peso 

3615 gramas (bruto com embalagem) 
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Aplicações mais indicadas

PCs desktop ou tudo em um
Servidores domésticos
Dispositivos DAS (direct-attached
storage) básicos

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DO HDD de 3,5 polegadas

Versatilidade incrível.
Confiabilidade inigualável.

A Seagate traz mais de 20 anos de desempenho robusto e
confiabilidade aos HDDs Seagate® BarraCuda® de 3,5 polegadas,
agora disponíveis com até 8 TB de capacidade.

Principais vantagens
HDDs versáteis HDDs versáteis para todas as suas necessidades relativas a PC,
oferecendo excelência líder do setor em computação pessoal.

Há mais de 20 anos, a família BarraCuda fornece armazenamento altamente
confiável para o setor de disco rígido.

Com até 8 TB de capacidade para desktops, o BarraCuda lidera o mercado com a
maior gama disponível de opções de armazenamento.

Modos de gerenciamento avançado de energia ajudam a economizar energia sem
sacrificar o desempenho.1

A interface SATA de 6 Gb/s otimiza o desempenho máximo.1

Os modelos de disco com criptografia automática (SED) Seagate Secure® fornecem
segurança de dados baseada em hardware e incluem um recurso Instant Secure
Erase para garantir a retirada de uso do disco de forma segura, rápida e fácil. Eles
atendem à especificação de higienização de mídia NIST 800-88 e cumprem com o
padrão Opal do Trusted Computer Group (TCG).2,3

1 O desempenho pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário.

2 Os modelos Seagate Secure não estão disponíveis em todos os países. Pode requerer suporte de controladora ou host compatível com

TCG.

3 Consulte a tabela de especificações para obter mais informações e opções de recursos.
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Especificações 8 TB 6 TB 4 TB 3 TB 3 TB

Números de modelo padrão ST8000DM004 ST6000DM003 ST4000DM004 ST3000DM007 ST3000DM008

Números de modelo do Seagate
Secure® — — — — ST3000DM002

Bytes por setor 4.096 4.096 4.096 4.096 4.096

Cabeças/discos 8/4 6/3 4/2 3/2 6/3

Desempenho

Interface SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s

Taxas de transferência SATA
suportadas (Gb/s)

6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5

Máx. de transferência sustentada DE
(MB/s)

190 MB/s 185 MB/s 190 MB/s 185 MB/s 210 MB/s

Cache, multissegmentado (MB) 256 256 256 256 64

Confiabilidade/integridade de dados

Ciclos de carga/descarga 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Máx. de erros de leitura irrecuperáveis
por bits lidos

1 por 10E14 1 por 10E14 1 por 10E14 1 por 10E14 1 por 10E14

Horas em atividade por ano (24/7) 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

Limite de carga de trabalho nominal
(TB/ano)

55 55 55 55 55

Garantia limitada (anos) 2 2 2 2 2

Gerenciamento de energia

Potência de ativação (A) 2 2 2 2 2,5

Modo de operação, típico (W) 5,3 5,3 3,7 3,7 8

Média, ocioso (W) 3,4 W 3,4 W 2,5 W 2,5 W 5,4 W

Modo de espera//hibernação, típico (W) 0,25/0,25 0,25/0,25 0,25/0,25 0,25/0,25 0,75/0,75

Tolerância de tensão, incl. ruído (5 V) ±5% ±5% ±5% ±5% ±5%

Tolerância de tensão, incl. ruído (12 V) ±10% ±10% ±10% ±10% ±10%

Ambiente/temperatura

Em operação (ambiente, mín.) 0ºC 0ºC 0ºC 0ºC 0ºC

Em operação (gabinete do disco, máx.) 60ºC 60ºC 60ºC 60ºC 60ºC

Fora de operação (ambiente) -40ºC – 70ºC -40ºC – 70ºC -40ºC – 70ºC -40ºC – 70ºC -40ºC – 70ºC

Sem halogênio Sim Sim Sim Sim Sim

Conformidade com RoHS Sim Sim Sim Sim Sim

Dimensões

Altura (mm/pol, máx.) 26,11 mm/1,028 pol 26,11 mm/1,028 pol 20,2 mm/0,795 pol 20,2 mm/0,795 pol 26,11 mm/1,028 pol

Largura (mm/pol, máx.) 101,85 mm/4,01 pol 101,85 mm/4,01 pol 101,85 mm/4,01 pol 101,85 mm/4,01 pol 101,85 mm/4,01 pol

Profundidade (mm/pol, máx.) 146,99 mm/5,787 pol 146,99 mm/5,787 pol 146,99 mm/5,787 pol 146,99 mm/5,787 pol 146,99 mm/5,787 pol

Peso (g/lb) 630 g/1,389 lb 610 g/1,345 lb 490 g/1,08 lb 490 g/1,08 lb 626 g/1,38 lb

Quantidade de unidades por caixa 20 20 25 25 20

Caixas por palete/caixas por camada 40/8 40/8 40/8 40/8 40/8

2
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Especificações 2 TB 1 TB 500 GB

Números de modelo padrão ST2000DM006 ST1000DM010 ST500DM009

Números de modelo do Seagate
Secure® ST2000DM002 — —

Bytes por setor 4.096 4.096 4.096

Cabeças/discos 6/3 ou 4/2 2/1 2/1

Desempenho

Interface SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s

Taxas de transferência SATA
suportadas (Gb/s)

6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5

Máx. de transferência sustentada DE
(MB/s)

210 MB/s 210 MB/s 210 MB/s

Cache, multissegmentado (MB) 64 64 32

Confiabilidade/integridade de dados

Ciclos de carga/descarga 300.000 — —

Máx. de erros de leitura irrecuperáveis
por bits lidos

1 por 10E14 1 por 10E14 1 por 10E14

Horas em atividade por ano (24/7) 2.400 2.400 2.400

Limite de carga de trabalho nominal
(TB/ano)

55 55 55

Garantia limitada (anos) 2 2 2

Gerenciamento de energia

Potência de ativação (A) 2,5 2 2

Modo de operação, típico (W) 8 5,3 5,3

Média, ocioso (W) 5,4 W 4,6 W 4,6 W

Modo de espera//hibernação, típico (W) 0,75/0,75 0,94/0,94 0,94/0,94

Tolerância de tensão, incl. ruído (5 V) ±5% ±5% ±5%

Tolerância de tensão, incl. ruído (12 V) ±10% ±10% ±10%

Ambiente/temperatura

Em operação (ambiente, mín.) 0ºC 0ºC 0ºC

Em operação (gabinete do disco, máx.) 60ºC 60ºC 60ºC

Fora de operação (ambiente) -40ºC – 70ºC -40ºC – 70ºC -40ºC – 70ºC

Sem halogênio Sim Sim Sim

Conformidade com RoHS Sim Sim Sim

Dimensões

Altura (mm/pol, máx.) 26,11 mm/1,028 pol 19,99 mm/0,787 pol 19,99 mm/0,787 pol

Largura (mm/pol, máx.) 101,85 mm/4,01 pol 101,85 mm/4,01 pol 101,85 mm/4,01 pol

Profundidade (mm/pol, máx.) 146,99 mm/5,787 pol 146,99 mm/5,787 pol 146,99 mm/5,787 pol

Peso (g/lb) 626 g/1,38 lb 400 g/0,88 lb 400 g/0,88 lb

Quantidade de unidades por caixa 20 25 25

Caixas por palete/caixas por camada 40/8 40/8 40/8

3
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seagate.com

AMÉRICAS Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, Califórnia 95014, Estados Unidos, +1 408 658 1000
EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA Seagate Technology SAS 16-18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, França, 33 1-4186 10 00

ÁSIA/PACÍFICO Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapura 569877, 65-6485-3888

© 2017 Seagate Technology LLC. Todos os direitos reservados. Seagate, Seagate Technology e o logotipo Spiral são marcas registradas da Seagate Technology LLC nos Estados Unidos e/ou em outros
países. BarraCuda e Seagate Secure são marcas comerciais ou registradas da Seagate Technology LLC ou de uma de suas empresas afiliadas nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras
marcas comerciais ou registradas pertencem a seus respectivos proprietários. Quando se referem à capacidade de disco, um gigabyte, ou GB, é igual a um bilhão de bytes e um terabyte, ou TB, é igual a um
trilhão de bytes. O sistema operacional do seu computador pode usar um padrão diferente de medição e informar uma capacidade mais baixa. Além disso, algumas das capacidades listadas são usadas para
formatação e outras funções e, portanto, não estarão disponíveis para armazenamento de dados. As taxas de dados efetivas podem variar, dependendo do ambiente de operação e de outros fatores. A
exportação ou reexportação de hardware ou software da Seagate é regulamentada pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, Bureau of Industry and Security (para obter mais informações, visite
www.bis.doc.gov), e pode ser controlada para exportação, importação e uso em outros países. A Seagate reserva-se o direito de alterar, sem notificação, os produtos oferecidos e suas especificações.
DS1900.9-1710BR Outubro de 2017
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Uma atualização de memória é uma das maneiras mais 

rápidas, fáceis e econômicas de melhorar instantaneamente o 

desempenho do seu computador. Seja para um laptop, desktop 

ou estação de trabalho que funciona lenta e retarda suas 

atividades, a instalação de mais memória levará apenas alguns 

minutos e fornecerá soluções imediatas e duráveis a curto, 

médio e longo prazo. Acelere e prolongue a vida útil do sistema 

e aproveite a agilidade que ele proporciona para trabalhar de 

forma simples e confortável. Não hesite mais, a memória 

Crucial é uma das maneiras mais acessíveis para aumentar 

facilmente a capacidade multitarefa do seu computador. 

 

Adaptada às suas necessidades 

Sua capacidade de 4 GB distribuída em módulos de 1 x 4 GB 

faz desta memória um suporte ideal para o trabalho com 
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documentos complexos, navegação web multi-abas, 

conteúdo multimídia, entre outros. 

 

Aumente o seu PC 

Com sua tecnologia DDR4, melhorará o desempenho do seu 

dispositivo operando em 3 e 4 canais, gerando maior fluidez e 

velocidade na transferência de dados. Otimize o desempenho 

do seu computador ao máximo! 

 

Seu equipe como novo 

Esta memória é ideal para o seu Computadores de mesa. 

Instale-a e comece a desfrutar de uma operação ideal! 

 

Velocidade para exigentes 

Se você é um fã de jogos online ou trabalha com programas ou 

aplicativos pesados, essa memória é para você. Graças à sua 

velocidade de 2400 MHz, pode desfrutar de alto desempenho e 

fazer seus trabalhos de forma rápida e eficaz. 

 

Características para Memória RAM 4GB 1x4GB Crucial 
CT4G4DFS824A 
 

Capacidade total: 4 GB 

 

Velocidade: 2400 MHz 

 

Aplicação: Computadores de mesa 

 

Tecnologia: DDR4 DRAM 

 

Formato: UDIMM 

Características gerais 
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Marca Crucial 

Modelo CT4G4DFS824A 

Módulos de memória 1 x 4 GB 

Capacidade total 4 GB 

 

Especificações 

Tecnologia DDR4 DRAM 

Formato UDIMM 

Velocidade 2400 MHz 

Outros 

Quantidade de pinos 288 

Taxa de transmissão 19200 MB/s 

Latência CAS 17 

Voltagem de 

alimentação 
1.2V 
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The HP LaserJet Pro MFP M428-focus your time growing your business and staying ahead.The HP LaserJet Pro MFP M428-focus your time growing your business and staying ahead.

Winning in business means working smarter. The HP LaserJet Pro MFP M428 is designed to let you focus your
time where it’s most effective-growing your business and staying ahead of the competition.

HP LaserJet Pro MFP M428fdnHP LaserJet Pro MFP M428fdn

HP LaserJet Pro MFP M428fdwHP LaserJet Pro MFP M428fdw

Dynamic security enabled printer. Only intended to be used with cartridges using an HP original chip. Cartridges using a non-HP chip may not work, and
those that work today may not work in the future. Learn more at http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

HP LaserJet Pro MFP M428 series

Built to keep you—and your business—moving forward

Best-in-class security- detect and stop attacks

Simply designed to uncomplicate your day

Set up this MFP fast, and easily manage device settings to help increase overall printing
efficiency.
Tackle tasks quickly and easily—with the simple 2.7" (6.8cm) color touchscreen.
Print Microsoft office formatted files in addition to pdfs right off your USB drive.9

Avoid interruptions with an HP LaserJet MFP designed to be streamlined for maximum
productivity.

Sustainability is smart business

Scan files directly to Microsoft® SharePoint, email, USB, and network folders.1

Help save time by automating all the steps in a complicated workflow and use at a touch
of a button.2

Print wirelessly even without the network, stay connected with dual band Wi-Fi and Wi-Fi
direct.345

Print effortlessly from any device, virtually anywhere, to any HP printer—securely
through the cloud.6

7

A suite of embedded security features help protect your MFP from being an entry point
for attacks.7

Help ensure the security of confidential information with optional PIN/Pull printing to
retrieve print jobs8

Optional HP JetAdvantage Security Manager lets you set configuration
Thwart potential attacks and take immediate action with instant notification of security
issues.12

Avoid frustrating reprints, wasted supplies, and service calls using Original HP toner
cartridges
Help save paper right out of the box. The duplex print setting is set at default paper
savings mode.10

Saves up to 22% over prior products.11

Help save energy with HP Auto-on/Auto-off technology.13
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Product walkaroundProduct walkaround

Series at a glanceSeries at a glance

6.9 cm (2.7-inch) customisable  
colour touchscreen control panel  

(tilts up for easier viewing) 

 100-sheet multipurpose tray 1 supports 
media sizes up to 216 x 356 mm 

Rear door (access to the print path) 

Hi-Speed USB 2.0 port, USB port for 
job storage and PIN printing,4

Gigabit Ethernet LAN port, fax port 

50-sheet automatic document 
feeder (ADF) with single-pass, 
two-sided scanning

Flatbed scanner handles media 
sizes up to 210 x 297 mm 

150-sheet output bin

Front door release button 

Front door (access to HP EcoSmart 
black toner cartridges) 

Automatic two-sided printing 

250-sheet input tray 2 supports 
media sizes up to 216 x 356 mm

Dual-band Wi-Fi with 
Bluetooth® Low Energy1,2 for  

easy wireless printing and setup 

Easy-access USB port3 

Model (product number) M428fdn (W1A29A) M428fdw (W1A30A) 

Functions Print, copy, scan, fax (both models) 

Print speed (A4)5 Up to 38 pages per minute (ppm); 2-sided:  Up to 31 ppm (both models) 

Scan speed (A4)6 Simplex: Up to 29 ppm (black); up to 20 ppm (colour) 
Duplex: Up to 49 images per minute (ipm) (black); up to 36 ipm (colour) 

Scanning 50-sheet ADF with single-pass, two-sided scanning (both models) 

Automatic two-sided printing 

Control panel display 6.9 cm (2.7-inch) colour touchscreen (both models) 

100-sheet multipurpose tray 1, 
250-sheet tray 2 

Optional 550-sheet tray 3 Add up to one (both models) 

Input capacity (standard/maximum7) Up to 350/900 sheets (both models) 

Recommended monthly page volume8 Up to 4,000 pages (both models) 

Cartridge yields9 (A/X) Black: 3,000/10,000 pages (both models) 

Dual-band Wi-Fi with Bluetooth Low 
Energy1,2 

Not available 

HP LaserJet Pro M428fdw

1 Wireless operations are compatible with 2.4 GHz and 5.0 GHz operations only. Learn more at hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. 
2 Bluetooth® is a trademark owned by its proprietor and used by HP Inc. under license. Learn more at hp.com/go/mobileprinting. 
3 An administrator must enable the easy-access USB port before use. 
4 Requires purchase of separate USB flash drive with at least 16 GB capacity. 
5 Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information, see hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity. 
6 Scan speeds measured from ADF. Actual processing speeds may vary depending on scan resolution, network conditions, computer performance, and application software. 
7 Selection of optional 550-sheet tray 3 required to reach maximum input capacity. 
8 Recommended Monthly Page Volume (RMPV): HP recommends that the number of printed pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including supplies replacement intervals and device life over an extended 
warranty period. 
9 Actual yields vary considerably based on images printed and other factors.  For details visit hp.com/go/learnaboutsupplies. Pages may vary based on customer printing conditions and usage.
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HHPP SSeerrvviicceess
Downtime can have serious consequences, so HP
provides support beyond the standard warranty. You
benefit from reduced risk, maximized uptime,
predictable service delivery and no unbudgeted
repair costs.

Choose from:

OOppttiimmiizzeedd CCaarree ((ooppttiimmuumm ppeerrffoorrmmaannccee aanndd
ssttaabbiilliittyy))::
4 hour Onsite Support, Maintenance Kit Replacement
Service, Installation with Network Configuration
Service

SSttaannddaarrdd CCaarree ((hhiigghh lleevveell ooff uuppttiimmee))::
Next Business Day Onsite Support, Maintenance Kit
Replacement Service, Installation with Network
Configuration Service

BBaassiicc CCaarree ((mmiinniimmuumm rreeccoommmmeennddeedd ssuuppppoorrtt))::
Next Business Day Onsite Support

44 hhoouurr OOnnssiittee SSuuppppoorrtt::
Onsite support within four hours after a service call
received within the coverage window

NNeexxtt BBuussiinneessss DDaayy OOnnssiittee SSuuppppoorrtt::
Onsite service the next business day after the
service call is received

MMaaiinntteennaannccee KKiitt RReeppllaacceemmeenntt SSeerrvviiccee::
Onsite replacement of your printer's maintenance kit
including parts, materials, and labor

IInnssttaallllaattiioonn wwiitthh NNeettwwoorrkk CCoonnffiigguurraattiioonn SSeerrvviiccee::
Assembly, network configuration, and basic
administrator familiarization. For more information
about HP Care Pack, HP Contractual, or HP Managed
Print Services, visit hp.com/go/printservices

Top featuresTop features
Today’s businesses are always on, and always connected. Choose an MFP that can keep up with how you
actually work, collaborate, and get things done.

HP Print Security isn’t just about securing printers. It’s about helping to secure your network with real-time
threat detection, automated monitoring, and software validation—designed to detect and stop an attack as it
happens.

You have enough to worry about each day. It’s easy to accomplish what you need—and exceed your own
expectations—with a streamlined MFP that’s made for simple use.

Business is all about resource management, and finding efficiencies is everyone’s responsibility. HP LaserJet
MFPs are designed with the environment in mind, so you can handle what you need while conserving energy
wherever possible

PPrroodduucctt

WW11AA2299AA HP LaserJet Pro MFP M428fdn
WW11AA3300AA HP LaserJet Pro MFP M428fdw

AAcccceessssoorriieess

DD99PP2299AA HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray
PP00RR8811AAAA HP v222w 16GB Mini USB Drive

SSuupppplliieess

CCFF227766AA HP 76A Black Original LaserJet Toner Cartridge (3,000 pages)
CCFF227766XX HP 76X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (10,000 pages)

HHPP CCaarree PPaacckkss

UUBB99RR77EE HP 3 year Next Business Day Service for LaserJet Pro MFP M428
UUBB99RR88EE HP 4 year Next Business Day Service for LaserJet Pro MFP M428
UUBB99RR99EE HP 5 year Next Business Day Service for LaserJet Pro MFP M428
UUCC00RR22EE HP 3 year 4 hour 9x5 Service for LaserJet Pro MFP M428 
UUCC00RR33EE HP 4 year 4 hour 9x5 Service for LaserJet Pro MFP M428 
UUCC00RR44EE HP 5 year 4 hour 9x5 Service for LaserJet Pro MFP M428 
UUBB99SS00EE
UUBB99SS11EE
UUBB99SS22PPEE
UUCC00RR55PPEE
UUBB99SS44PPEE
UUBB99SS55PPEE

HP 3 year Next Business Day Exchange Service for LaserJet Pro MFP M428
HP 3 year Return to Depot Service for LaserJet Pro MFP M428 
HP 1 year Post Warranty Next Business Day Service for LaserJet Pro MFP M428 
HP 1 year Post Warranty 4 hour 9x5 Service for LaserJet Pro MFP M428 
HP 1 year Post Warranty Next Business Day Exchange Service for LaserJet Pro MFP M428 

HP 1 year Post Warranty Return to Depot Service for LaserJet Pro MFP M428 

Protect your investment with HP Care Pack. Let HP certified engineers resolve your technical issues. For more details on HP
Care Pack, go to hp.com/go/cpc

PPaappeerr

Contact HP via phone: Asia: 65 6253 8500

SolutionsSolutions

HP Web Jetadmin: hp.com/go/wja

HP Universal Print Driver: hp.com/go/upd

HP Imaging and Printing Security Center: hp.com/go/ipsc

7
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HHPP LLaasseerrJJeett PPrroo MMFFPP MM442288- sseerriieess

Model HP LaserJet Pro MFP M428fdn HP LaserJet Pro MFP M428fdw

Product number W1A29A W1A30A

Functions Print, Copy, Scan, Fax, Email

Print

Duplex print options Automatic (default)

Print speed Black (A4, normal): Up to 38 ppm (default) ; Up to 40 ppm (HP High Speed); Black (letter, normal): Up to 40 ppm (default) ; Up to 42 ppm (HP High Speed); Black (A4, duplex): Up to 31 ipm;
Black (letter, duplex): Up to 33 ipm

First page out Black (A4, ready): As fast as 6.3 sec; Black (A4, sleep): As fast as 8.8 sec

Print technology Laser

Print resolution Black (best) Fine Lines (1200 x 1200 dpi); Black (normal) Normal (native 600 x 600 dpi; enhanced up to 4800 x 600 dpi); Black (fine lines) Fine Lines (1200 x 1200 dpi)

Print resolution technology HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Economode

Print cartridges number 1 (black)

Standard print languages HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raster

Printer management HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer
Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)

Scan

Scan technology Type: Flatbed, ADF; Technology: Contact Image Sensor (CIS)

Scan speed Normal (A4): Up to 29 ppm/46 ipm (b&w), up to 20 ppm/34 ipm (color)

Scan resolution Enhanced: Up to 1200 x 1200 dpi; Hardware: Flatbed (Up to 1200 x 1200 dpi); ADF (Up to 300 x 300 dpi); Optical: Up to 1200 x 1200 dpi

Digital sending standard
features

Scan to email with LDAP email address lookup, Scan to network folder, Scan to USB, Scan to Microsoft SharePoint®, Scan to computer with software, Fax archive to network folder, Fax
archive to email, Fax to computer, Enable/disable fax, Quick Sets

Color scanning Yes

Scan Size Flatbed: 216 x 297 mm; ADF: 216 x 356 mm

Scan input modes Front-panel scan, copy, email, or file buttons; HP Scan software; and user application via TWAIN or WIA

Scan file format PDF, JPG, TIFF

Copy

Copier smart software features
Instant-on copy; Duplex copy (2-sided to 2-sided option of “book-style” or “flip style”); up to 999 multiple copies; Scan once print many; Collation; Reduce/enlarge from 25 to 400%
(custom page size presets, binding margin, and two pages to one page); Fit to page; Brightness (lighter/darker); Quality (draft/normal/best); ID copy; Enhancements (optimize for content
with presets: none, text, photo, mixed); Copy preview (scan glass only)

First copy out Black (A4): As fast as 7.2 sec; Black (A4, sleep): As fast as 9.5 sec; Black (letter): As fast as 6.8 sec; Black (letter, sleep): As fast as 9.1 sec

Copy resolution Color (text and graphics): Up to 600 x 600 dpi

Max no of copies Up to 999 copies

Copier resize 25 to 400%

Copier settings ID Copy; Number of copies; Resize (including 2-Up); Lighter/Darker; Enhancements; Original Size; Binding Margin; Collation; Tray Selection; Two-Sided; Quality (Draft/Normal/Best); Save
Current Settings; Restore Factory Defaults

Fax

Fax speed 33.6 kbps / 3 sec per page

Fax memory Fax memory (A4): Up to 400 pages; Fax memory (letter): Up to 400 pages

Fax resolution Black (best): Up to 300 x 300 dpi (halftone enabled); Black (standard): 203 x 98 dpi; Black and white (fine): Up to 203 x 196 dpi; Black photo grayscale: 300 x 300 dpi (halftone)

Fax Features Auto fax reduction supported: Yes; Auto-redialing: Yes; Fax delayed sending: Yes; Distinctive ring detection supported: Yes; Fax forwarding supported: Yes; Junk barrier supported: Yes,
CSID matching only (Caller ID not supported); Maximum speed dialing numbers: Up to 120 numbers; PC interface supported: Yes, only for sending; Fax polling supported: Yes (receive only)

Fax smart software features Permanent fax memory backup; Auto fax reduction; Auto redialing; Delayed sending; Fax forwarding; TAM interface; Junk barrier; Distinctive ring detection; Cover page; Block fax; Billing
codes; Save and load; Fax activity reports; Dial prefix setting; Print fax log; HP Digital Fax

Connectivity

Standard connectivity 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-
T network; 802.3az(EEE)

1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-
T network; 802.3az(EEE); 802.11b/g/n/2.4/5 GHZ Wi-Fi radio

Mobile printing capability HP Smart App; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mobile Apps; Mopria™
Certified; Roam capable for easy printing

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Mobile Apps; Mopria™
Certified; Roam capable for easy printing; Wi-Fi® Direct Printing

Wireless capability Yes, built-in dual-band Wi-Fi; Authentication via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise;
Encryption via AES or TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy

Network capabilities Yes, via built-in 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Authentication via 802.1X

Memory Standard: 512 MB; Maximum: 512 MB

Hard disk No

Processor speed 1200 MHz

Duty cycle (monthly) Up to 80,000 pages; Recommended monthly page volume12: 750 to 4000

Paper handling

Input 100-sheet tray 1, 250-sheet input tray 2; 50-sheet Automatic Document Feeder (ADF)

Output 150-sheet output bin

Media types Paper (plain, EcoEFFICIENT, light, heavy, bond, colored, letterhead, preprinted, prepunched, recycled, rough); envelopes; labels;

Media weight Tray 1: 60 to 200 g/m² ; tray 2, optional 550-sheet tray 3: 60 to 120 g/m²

Media Sizes Custom Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2, 3: 104.9 x 148.59 to 215.9 x 355.6 mm

Dimensions (w x d x h) 420 x 390 x 323 mm

Weight 12.6 kg

What's in the box

HP LaserJet Pro M428fdn; Preinstalled HP Black LaserJet Toner Cartridge (59A for EMEA,
58A for AMS, 76A for AP, yield ~3,000 pages); Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty
Guide; Regulatory Flyer; Power cord; Phone cord; USB cable (AP Only). HP printer software is
available at http://www.hp.com/support

HP LaserJet Pro M428fdw; Preinstalled HP Black LaserJet Toner Cartridge (59A for EMEA,
58A for AMS, 76A for AP, yield ~3,000 pages); Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty
Guide; Regulatory Flyer; Power cord; Phone cord; USB cable. HP printer software is available
at http://www.hp.com/support

Software included No software solutions are included in the Box, Download software at http://123.hp.com/laserjet or http://hp.com

Warranty features One-year Bench/Depot Repair warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Contact your Contractual Vendor or go to hp.com/support to
learn about HP award winning service and support options in your region. (wty code 4E; wty ID A033)

Systems

Compatible operating systems

Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac,
Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, For more information on the supported operating systems go
to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide,
Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see
http://www.hp.com/go/upd

Minimum system requirements PC:2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. For additional OS hardware requirements see http://microsoft.com;
Mac: 2 GB available hard drive space, Internet connection or USB port, OS hardware requirements see apple.com;

Security management

Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS,
secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP over TLS; Network: enable/disable
network ports and features, unused protocol and service disablement, SNMPv1, SNMPv2,
and SNMPv3, community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation,
HTTP Basic Access Authentication, SASL authentication; LDAP authentication and
authorization; Firewall and ACL; control panel lock, certificates configuration, UPD PIN
printing, Syslog, signed firmware, administrator settings, access control, 802.1x
authentication (EAP-TLS, and PEAP); Encrypted data storage; Secure data erase; Automatic
firmware updates; Secure Encrypted Print via optional job storage, compatible with optional
HP JetAdvantage Security Manager

Secure Boot, secure firmware integrity, runtime code integrity, password protect EWS,
secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP over TLS; Network: enable/disable
network ports and features, unused protocol and service disablement, SNMPv1 & SNMPv2
community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic
Access Authentication, SASL authentication; LDAP authentication and authorization; Firewall
and ACL; control panel lock, certificates configuration, UPD PIN printing, Syslog, signed
firmware, administrator settings, access control SNMPv3, 802.1x wireless authentication
(EAP-TLS, LEAP, and PEAP), authentication via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise
wired; encryption via AES or TKIP; Encrypted data storage; Secure data erase; Automatic
firmware updates; Secure Encrypted Print via optional job storage, Compatible with optional
HP JetAdvantage Security Manager, IPPS

Fonts and typefaces 84 scalable TrueType fonts

Control panel 2.7” Color Touchscreen

Display 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD)

Energy efficiency compliance CECP; ENERGY STAR® qualified; EPEAT® Silver

ENERGY STAR Qualified Yes
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Power

Power supply type: Internal (Built-in) power supply; Power supply required: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC
(+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier); Power consumption2: 510 watts (active printing), 7.5 watts (ready), 0.9
watts (sleep), 0.9 watts (Auto Off/Wake on LAN, enabled at shipment), 0.06 watts (Auto-off/Manual-on), 0.06 (Manual Off); Typical Electricity Consumption number18: 1.144 kWh/Week
(Blue Angel); 0.4125 kWh/Week (Energy Star 3.0)

Acoustics Acoustic power emissions7: 6.7 Bel(A) (Printing at 38 ppm) ; Acoustic power emissions (ready): Inaudible ; Acoustic pressure emissions bystander (active, printing): 53 dB(A) ; Acoustic
pressure emissions bystander (ready): Inaudible

Environmental ranges Operating temperature range: 10 to 32.5°C ; Recommended operating temperature: 15 to 27°C ; Operating humidity range: 10 to 80% RH (non-condensing) ; Recommended operating
humidity range: 30 to 70% RH

Safety approvals and IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN 60950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014 (Class 1 Laser/LED Product); IEC
requirements 62479:2010/EN 62479:2010;

Supported network protocols
TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print;
Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Statefull via DHCPv6), SSL Security and Certificate
management; Management: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download

To learn more, visit http://www.hp.com

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the
express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial
errors or omissions contained herein. ENERGY STAR and the ENERGY STAR logo are registered U.S. marks. Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. AirPrint and
the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Linux is a U.S. registered trademark of Linus Torvalds. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

Published in APJ 4AA7-4958EEP, July 2020
DOC-M

Footnotes
 Some scan apps may require an Internet connection to the printer. Services may require registration. App availability varies by country, language, and agreements. For details, see http://www.hpconnected.com
 Connect printer/MFP to the network and complete customization through the Embedded Web Server.
 Wireless operations are compatible with 2.4 GHz and 5 GHz operations. App or software and HP ePrint account registration may also be required. Some features require purchase of an optional accessory. Learn more at

http://hp.com/go/mobileprinting.
 Feature only supported on the HP LaserJet Pro MFP M428dw and M428fdw. Wireless performance is dependent on physical environment and distance from access point, and may be limited during active VPN connections
 Feature is supported on the HP LaserJet Pro Mfp M428dw and M428fdw only. Mobile device needs to be connected directly to the WiFi network of a wireless direct–capable MFP or printer prior to printing. Depending on mobile

device, an app or driver may also be required. Learn more at http://hp.com/go/businessmobileprinting
 To enable HP Roam, some devices may require firmware to be upgraded and an optional accessory to add Bluetooth® Low Wnergy (BLE) beaconing capabilities. Subscription or accessory may be required. For more information,

visit http://hp.com/go/roam
 Based on HP review of 2019 published security features of competitive in-class printers. Only HP offers a combination of security features that can monitor to detect and automatically stop an attack then self-validate software

integrity in a reboot. For a list of printers, visit http://hp.com/go/PrintersThatProtect. For more information: http://hp.com/go/printersecurityclaims
 Pin printing enabled via USB installed in rear of device.
 Microsoft and PowerPoint are U.S. registered trademarks of the Microsoft group of companies. Feature works with Microsoft Word and PowerPoint 2003 and later. Only Latin language fonts are supported.
 All new product introductions beginning in Fall 2019 will include consistent worldwide default duplex settings (across bundles/drivers); Spring 2019 will include consistent worldwide default duplex settings for most products

across the most common drivers.
 Based on HP Internal testing using normalized TEC Value, 2019.
 Instant threat notifications can appear on the device control panel when a potential threat occurs from malicious intent or there is a bug or vulnerability in the firmware code of the device. If this error raises concern, please

contact your company IT representative or, if unavailable, HP Support, who can investigate the cause through analysis of device syslog data using a standard SIEM tool from McAfee, Splunk, Arcsight or SIEMonster. The control
panel error message may show an error code on a blue screen during code signature checks or memory write intrusions.

 HP Auto-On/Auto-Off Technology capabilities subject to printer and settings; may require a firmware upgrade.

Technical specifications disclaimers
 Without trays and covers not extended.
 Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Power consumption values typically based on

measurement of 115 V device.
 Toner cartridges designed for distribution and use within a designated region only; will not work outside of designated region.
 Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. For more information, visit http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
 Local printing requires mobile device and printer to be on the same network (usually Wi-Fi access points bridge wireless to wired connections) or have a direct wireless connection. Wireless performance is dependent on physical

environment and distance from access point. Remote printing requires an Internet connection to an HP web-connected printer. Wireless broadband use requires separately purchased service contract for mobile devices. Check with
service provider for coverage and availability in your area. For more information visit hp.com/go/mobileprinting. To enable HP Roam, some devices may require firmware to be upgraded and an optional accessory to add Bluetooth®
Low Energy (BLE) beaconing capabilities. Subscription may be required. For more information, visit http://hp.com/go/roam
 First Copy Out from Ready and Simplex Copy Speed measured using ISO/IEC 29183, Duplex Copy Speed measured using ISO/IEC 24735, excludes first set of test documents. For more information see

http://www.hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application and document complexity.
 Acoustic values are subject to change. For current information see http://www.hp.com/support. Configuration tested: base model, simplex printing, A4 paper at an average of 38 ppm.
 Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and

document complexity.
 Measured using ISO 24734 Feature Test, A5 Landscape Feed. Speed may vary based on content, PC, media orientation, and media type.
 Measured using ISO/IEC 17629. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.
 Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output. This value provides a comparison of product robustness in relation to other HP LaserJet or HP Color LaserJet devices, and enables

appropriate deployment of printers and MFPs to satisfy the demands of connected individuals or groups.
 HP recommends that the number of pages per month of imaged output be within the stated range for optimum device performance, based on factors including supplies replacement intervals and device life over an extended

warranty period
 HP SureSupply alerts you when your print cartridge is running low and helps you purchase online or locally through HP or a participating retailer. For more information, visit http://www.hp.com/go/SureSupply; only available with

Original HP supplies; Internet access required.
 Scan speeds measured from ADF. Actual processing speeds may vary depending on scan resolution, network conditions, computer performance, and application software.
 Measured using ISO/IEC 24734 Office Suite and Feature Tests, excludes first set of test documents. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration,

software application, driver, document complexity, media size, media orientation and media type. HP High Speed may require FW upgrade to enable.
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Monitor LCD com
SmartControl Lite

 

V Line

47 cm (18,5")

 
193V5LHSB2

Incríveis imagens de LED em cores nítidas

Aprecie imagens LED nítidas neste monitor Philips. Equipado com HDMI e SmartControl lite, esse produto é a

escolha perfeita!

Imagens nítidas o tempo todo

Tecnologia LED para cores nítidas

Fácil ajuste com o SmartControl Lite

Conteúdo multimídia

HDMI-Ready para entretenimento Full HD

A escolha perfeita

O design compacto poupa espaço

Tela livre de mercúrio, ecologicamente correta

Suporte VESA para maior flexibilidade
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Monitor LCD com SmartControl Lite 193V5LHSB2/57

Especificações Destaques

Imagem/tela

Tela LCD: LCD TFT

Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED

Dimensões do painel: 47 cm (18,5")

Área de exibição de alto desempenho: 409,8

(A) x 230,4 (V)

Prop. imagem: 16:9

Ótima resolução: 1366 x 768 a 60 Hz

Tempo de resposta (típico): 5 ms

Brilho: 200 cd/m²

Proporção de contraste (típica): 700:1

Pixel pitch: 0,30 x 0,30 mm

Ângulo de visão: 90° (H) / 65° (V), @ C/R > 10

Cores da tela: 16,7 m

Frequência de varredura: 30 - 83 kHz (A) / 56

- 76 Hz (V)

sRGB

Conectividade

Entrada de sinal: VGA (analógica), HDMI

(digital, HDCP)

Entrada de sincronização: Sincronismo

separado, Sincronismo ativado, verde

Conforto

Praticidade para o usuário: Lig/Desl

Idiomas do OSD: Português (Brasil), Checo,

Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão,

Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano,

Polonês, Português, Russo, Simplified

Chinese, Espanhol, Sueco, Traditional

Chinese, Turco, Ucraniano

Outras facilidades: Trava Kensington,

Instalação padrão VESA (100 x 100 mm)

Compatibilidade Plug and Play: DDC/CI, Mac

OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8

Suporte

Inclinação: -3/10 grau

Lig/Desl

Aparelho ligado: 15,24 W (típ.), 17,65 W (máx.)

Modo de espera: 0,5 W (típ.)

Aparelho desligado: 0,5 W (típ.)

LED de energia: Operação - branco, Modo de

espera - branco (piscando)

Fonte de alimentação: Embutido, 100 - 240

VAC, 50 - 60 Hz

Dimensões

Produto com suporte (mm): 437 x 338 x

170 mm

Produto sem suporte (mm): 437 x 273 x 48 mm

Embalagem em mm (L x A x P): 481 x 350 x

103 mm

Peso

Produto com suporte (kg): 2,15 kg

Produto sem suporte (kg): 1,94 kg

Produto com embalagem (kg): 3 kg

Condições de operação

Faixa de temperatura (operação): 0 °C a 40

°C °C

Faixa de temperatura (armazenamento): -20

°C a 60 °C °C

Umidade relativa: 20%-80 %

Altitude: Operação: 3.658 m, Não operação:

12.192 m

MTBF: 30.000 hora(s)

Sustentabilidade

Meio ambiente e energia: Prata no EPEAT,

RoHS, Sem chumbo, Isento de mercúrio

Embalagem feita de material reciclável:

100 %

Conformidade e padrões

Aprovações de órgãos reguladores: Marca CE,

FCC Classe B, EAC, SEMKO, BSMI, cETLus,

TUV/ISO9241-307

Gabinete

Cor: Preto

Concluir: Superfino (base frontal) / Textura

(tampa traseira)

Tecnologia LED

Os LEDs brancos são dispositivos de estado

sólido que fornecem iluminação máxima,

brilho constante e mais rápido, reduzindo o

tempo de inicialização. Os LEDs são livres de

mercúrio, o que facilita os processos de

reciclagem e descarte ecologicamente

corretos. Os LEDs possibilitam um melhor

controle de intensidade da luz de fundo do

LCD, resultando em uma proporção de

contraste

superalta. Além disso, fornecem uma

reprodução de cores superior graças ao brilho

em toda tela.

SmartControl Lite

SmartControl Lite é o ícone 3D de última

geração com base em software de controle de

monitor. Isso permite ao usuário usar o mouse

para ajustar mais parâmetros do monitor como

cor, brilho, regulagem da tela, multimídia,

gerenciamento de ID, etc.

HDMI Ready

Um dispositivo pronto para HDMI tem todo o

hardware necessário para aceitar a entrada

HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Um cabo HDMI transmite sinais de vídeo e

áudio de alta qualidade por um único cabo de

um PC ou várias origens AV (incluindo

decodificadores, aparelhos de DVD e

receptores A/V e câmeras de vídeo).

Isento de mercúrio

Os monitores Philips com iluminação traseira

LED são isentos de mercúrio (uma das

substâncias naturais mais tóxicas que afeta

seres humanos e animais). Isso contribui com

a preservação do meio ambiente durante todo

o ciclo de vida do monitor, desde a fabricação

até o descarte.

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a

alterações sem aviso prévio. As

marcas registradas são de

responsabilidade da Koninklijke

Philips N.V. ou de seus

representantes legais
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Monitor LCD com
SmartControl Lite

 

V Line

47 cm (18,5")

 
193V5LHSB2

Incríveis imagens de LED em cores nítidas

Aprecie imagens LED nítidas neste monitor Philips. Equipado com HDMI e SmartControl lite, esse produto é a

escolha perfeita!

Imagens nítidas o tempo todo

Tecnologia LED para cores nítidas

Fácil ajuste com o SmartControl Lite

Conteúdo multimídia

HDMI-Ready para entretenimento Full HD

A escolha perfeita

O design compacto poupa espaço

Tela livre de mercúrio, ecologicamente correta

Suporte VESA para maior flexibilidade
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Monitor LCD com SmartControl Lite 193V5LHSB2/57

Especificações Destaques

Imagem/tela

Tela LCD: LCD TFT

Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED

Dimensões do painel: 47 cm (18,5")

Área de exibição de alto desempenho: 409,8

(A) x 230,4 (V)

Prop. imagem: 16:9

Ótima resolução: 1366 x 768 a 60 Hz

Tempo de resposta (típico): 5 ms

Brilho: 200 cd/m²

Proporção de contraste (típica): 700:1

Pixel pitch: 0,30 x 0,30 mm

Ângulo de visão: 90° (H) / 65° (V), @ C/R > 10

Cores da tela: 16,7 m

Frequência de varredura: 30 - 83 kHz (A) / 56

- 76 Hz (V)

sRGB

Conectividade

Entrada de sinal: VGA (analógica), HDMI

(digital, HDCP)

Entrada de sincronização: Sincronismo

separado, Sincronismo ativado, verde

Conforto

Praticidade para o usuário: Lig/Desl

Idiomas do OSD: Português (Brasil), Checo,

Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão,

Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano,

Polonês, Português, Russo, Simplified

Chinese, Espanhol, Sueco, Traditional

Chinese, Turco, Ucraniano

Outras facilidades: Trava Kensington,

Instalação padrão VESA (100 x 100 mm)

Compatibilidade Plug and Play: DDC/CI, Mac

OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8

Suporte

Inclinação: -3/10 grau

Lig/Desl

Aparelho ligado: 15,24 W (típ.), 17,65 W (máx.)

Modo de espera: 0,5 W (típ.)

Aparelho desligado: 0,5 W (típ.)

LED de energia: Operação - branco, Modo de

espera - branco (piscando)

Fonte de alimentação: Embutido, 100 - 240

VAC, 50 - 60 Hz

Dimensões

Produto com suporte (mm): 437 x 338 x

170 mm

Produto sem suporte (mm): 437 x 273 x 48 mm

Embalagem em mm (L x A x P): 481 x 350 x

103 mm

Peso

Produto com suporte (kg): 2,15 kg

Produto sem suporte (kg): 1,94 kg

Produto com embalagem (kg): 3 kg

Condições de operação

Faixa de temperatura (operação): 0 °C a 40

°C °C

Faixa de temperatura (armazenamento): -20

°C a 60 °C °C

Umidade relativa: 20%-80 %

Altitude: Operação: 3.658 m, Não operação:

12.192 m

MTBF: 30.000 hora(s)

Sustentabilidade

Meio ambiente e energia: Prata no EPEAT,

RoHS, Sem chumbo, Isento de mercúrio

Embalagem feita de material reciclável:

100 %

Conformidade e padrões

Aprovações de órgãos reguladores: Marca CE,

FCC Classe B, EAC, SEMKO, BSMI, cETLus,

TUV/ISO9241-307

Gabinete

Cor: Preto

Concluir: Superfino (base frontal) / Textura

(tampa traseira)

Tecnologia LED

Os LEDs brancos são dispositivos de estado

sólido que fornecem iluminação máxima,

brilho constante e mais rápido, reduzindo o

tempo de inicialização. Os LEDs são livres de

mercúrio, o que facilita os processos de

reciclagem e descarte ecologicamente

corretos. Os LEDs possibilitam um melhor

controle de intensidade da luz de fundo do

LCD, resultando em uma proporção de

contraste

superalta. Além disso, fornecem uma

reprodução de cores superior graças ao brilho

em toda tela.

SmartControl Lite

SmartControl Lite é o ícone 3D de última

geração com base em software de controle de

monitor. Isso permite ao usuário usar o mouse

para ajustar mais parâmetros do monitor como

cor, brilho, regulagem da tela, multimídia,

gerenciamento de ID, etc.

HDMI Ready

Um dispositivo pronto para HDMI tem todo o

hardware necessário para aceitar a entrada

HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Um cabo HDMI transmite sinais de vídeo e

áudio de alta qualidade por um único cabo de

um PC ou várias origens AV (incluindo

decodificadores, aparelhos de DVD e

receptores A/V e câmeras de vídeo).

Isento de mercúrio

Os monitores Philips com iluminação traseira

LED são isentos de mercúrio (uma das

substâncias naturais mais tóxicas que afeta

seres humanos e animais). Isso contribui com

a preservação do meio ambiente durante todo

o ciclo de vida do monitor, desde a fabricação

até o descarte.

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a

alterações sem aviso prévio. As

marcas registradas são de

responsabilidade da Koninklijke

Philips N.V. ou de seus

representantes legais
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Monitor LCD com
SmartControl Lite

 

V Line

47 cm (18,5")

 
193V5LHSB2

Incríveis imagens de LED em cores nítidas

Aprecie imagens LED nítidas neste monitor Philips. Equipado com HDMI e SmartControl lite, esse produto é a

escolha perfeita!

Imagens nítidas o tempo todo

Tecnologia LED para cores nítidas

Fácil ajuste com o SmartControl Lite

Conteúdo multimídia

HDMI-Ready para entretenimento Full HD

A escolha perfeita

O design compacto poupa espaço

Tela livre de mercúrio, ecologicamente correta

Suporte VESA para maior flexibilidade
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Monitor LCD com SmartControl Lite 193V5LHSB2/57

Especificações Destaques

Imagem/tela

Tela LCD: LCD TFT

Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED

Dimensões do painel: 47 cm (18,5")

Área de exibição de alto desempenho: 409,8

(A) x 230,4 (V)

Prop. imagem: 16:9

Ótima resolução: 1366 x 768 a 60 Hz

Tempo de resposta (típico): 5 ms

Brilho: 200 cd/m²

Proporção de contraste (típica): 700:1

Pixel pitch: 0,30 x 0,30 mm

Ângulo de visão: 90° (H) / 65° (V), @ C/R > 10

Cores da tela: 16,7 m

Frequência de varredura: 30 - 83 kHz (A) / 56

- 76 Hz (V)

sRGB

Conectividade

Entrada de sinal: VGA (analógica), HDMI

(digital, HDCP)

Entrada de sincronização: Sincronismo

separado, Sincronismo ativado, verde

Conforto

Praticidade para o usuário: Lig/Desl

Idiomas do OSD: Português (Brasil), Checo,

Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão,

Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano,

Polonês, Português, Russo, Simplified

Chinese, Espanhol, Sueco, Traditional

Chinese, Turco, Ucraniano

Outras facilidades: Trava Kensington,

Instalação padrão VESA (100 x 100 mm)

Compatibilidade Plug and Play: DDC/CI, Mac

OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8

Suporte

Inclinação: -3/10 grau

Lig/Desl

Aparelho ligado: 15,24 W (típ.), 17,65 W (máx.)

Modo de espera: 0,5 W (típ.)

Aparelho desligado: 0,5 W (típ.)

LED de energia: Operação - branco, Modo de

espera - branco (piscando)

Fonte de alimentação: Embutido, 100 - 240

VAC, 50 - 60 Hz

Dimensões

Produto com suporte (mm): 437 x 338 x

170 mm

Produto sem suporte (mm): 437 x 273 x 48 mm

Embalagem em mm (L x A x P): 481 x 350 x

103 mm

Peso

Produto com suporte (kg): 2,15 kg

Produto sem suporte (kg): 1,94 kg

Produto com embalagem (kg): 3 kg

Condições de operação

Faixa de temperatura (operação): 0 °C a 40

°C °C

Faixa de temperatura (armazenamento): -20

°C a 60 °C °C

Umidade relativa: 20%-80 %

Altitude: Operação: 3.658 m, Não operação:

12.192 m

MTBF: 30.000 hora(s)

Sustentabilidade

Meio ambiente e energia: Prata no EPEAT,

RoHS, Sem chumbo, Isento de mercúrio

Embalagem feita de material reciclável:

100 %

Conformidade e padrões

Aprovações de órgãos reguladores: Marca CE,

FCC Classe B, EAC, SEMKO, BSMI, cETLus,

TUV/ISO9241-307

Gabinete

Cor: Preto

Concluir: Superfino (base frontal) / Textura

(tampa traseira)

Tecnologia LED

Os LEDs brancos são dispositivos de estado

sólido que fornecem iluminação máxima,

brilho constante e mais rápido, reduzindo o

tempo de inicialização. Os LEDs são livres de

mercúrio, o que facilita os processos de

reciclagem e descarte ecologicamente

corretos. Os LEDs possibilitam um melhor

controle de intensidade da luz de fundo do

LCD, resultando em uma proporção de

contraste

superalta. Além disso, fornecem uma

reprodução de cores superior graças ao brilho

em toda tela.

SmartControl Lite

SmartControl Lite é o ícone 3D de última

geração com base em software de controle de

monitor. Isso permite ao usuário usar o mouse

para ajustar mais parâmetros do monitor como

cor, brilho, regulagem da tela, multimídia,

gerenciamento de ID, etc.

HDMI Ready

Um dispositivo pronto para HDMI tem todo o

hardware necessário para aceitar a entrada

HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Um cabo HDMI transmite sinais de vídeo e

áudio de alta qualidade por um único cabo de

um PC ou várias origens AV (incluindo

decodificadores, aparelhos de DVD e

receptores A/V e câmeras de vídeo).

Isento de mercúrio

Os monitores Philips com iluminação traseira

LED são isentos de mercúrio (uma das

substâncias naturais mais tóxicas que afeta

seres humanos e animais). Isso contribui com

a preservação do meio ambiente durante todo

o ciclo de vida do monitor, desde a fabricação

até o descarte.
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Monitor Lenovo TFT 19.5" E2002B

R$ 459,00

Cod. produto:  60BBHBR1BR

-

 FRETE GRÁTIS +  ATÉ 12X SEM JUROS

ESGOTADO

Adicionar ao carrinho

CHAT
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 Modelos

Visão geral

Monitor Lenovo TFT 19.5" E2002B

TECNOLOGIA

LCD-TFT/TN

MAX. RESOLUÇÃO

1600x900

ENTRADA DE VÍDEO (CONEXÃO)

Analog (VGA) + Digital (DVID)

CABOS INCLUSOS

1x VGA

HUB USB

Não

Especif. Técnicas

Visão Geral

CHAT
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WEBCAM

Não

AJUSTES DA BASE

Ajuste de inclinação e horizontal

FORMATO

16:9

BRILHO(CD/M2)

250

TAXA DE CONTRASTE

1000:1

TEMPO DE RESPOSTA

5ms

TIPO DE TELA

TN panel LED backlight An�-glare

CERTIFICADOS DE EMISSÃO

Energy Star 6.1, TCO Displays 5.0, RoHS, EPEAT Gold

COMPATIBILIDADE TINY

Sim, porém não é compa�vel com o VESA Moun�ng (não é possivel acoplar o Tiny ao monitor)

GARANTIA

3 anos onsite CHAT
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JUNTE-SE A LENOVO

FacebInsta Yout

SELECCIONE O PAÍS
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Adicione o seu mail CADASTRE

Brazil

SOBRE A

LENOVO

+ SUPORTE E

GARANTIA

+ PRODUTOS+ RECURSOS+ PME+
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 Modelos

Visão geral

Monitor Lenovo TFT 19.5" E2002B

TECNOLOGIA

LCD-TFT/TN

MAX. RESOLUÇÃO

1600x900

ENTRADA DE VÍDEO (CONEXÃO)

Analog (VGA) + Digital (DVID)

CABOS INCLUSOS

1x VGA

HUB USB

Não

Especif. Técnicas

Visão Geral

CHAT
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WEBCAM

Não

AJUSTES DA BASE

Ajuste de inclinação e horizontal

FORMATO

16:9

BRILHO(CD/M2)

250

TAXA DE CONTRASTE

1000:1

TEMPO DE RESPOSTA

5ms

TIPO DE TELA

TN panel LED backlight An�-glare

CERTIFICADOS DE EMISSÃO

Energy Star 6.1, TCO Displays 5.0, RoHS, EPEAT Gold

COMPATIBILIDADE TINY

Sim, porém não é compa�vel com o VESA Moun�ng (não é possivel acoplar o Tiny ao monitor)

GARANTIA

3 anos onsite CHAT
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Monitor Lenovo TFT 19.5" E2002B

R$ 459,00

Cod. produto:  60BBHBR1BR

-

 FRETE GRÁTIS +  ATÉ 12X SEM JUROS

ESGOTADO

Adicionar ao carrinho
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 Modelos

Visão geral

Monitor Lenovo TFT 19.5" E2002B

TECNOLOGIA

LCD-TFT/TN

MAX. RESOLUÇÃO

1600x900

ENTRADA DE VÍDEO (CONEXÃO)

Analog (VGA) + Digital (DVID)

CABOS INCLUSOS

1x VGA

HUB USB

Não

Especif. Técnicas

Visão Geral

CHAT
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WEBCAM

Não

AJUSTES DA BASE

Ajuste de inclinação e horizontal

FORMATO

16:9

BRILHO(CD/M2)

250

TAXA DE CONTRASTE

1000:1

TEMPO DE RESPOSTA

5ms

TIPO DE TELA

TN panel LED backlight An�-glare

CERTIFICADOS DE EMISSÃO

Energy Star 6.1, TCO Displays 5.0, RoHS, EPEAT Gold

COMPATIBILIDADE TINY

Sim, porém não é compa�vel com o VESA Moun�ng (não é possivel acoplar o Tiny ao monitor)

GARANTIA

3 anos onsite CHAT
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seu dia a dia.
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Nobreak APC by Schneider Electric linha Back-UPS BR 

MANUAL DE INSTALAÇÃO E USO 

 
Caro Usuário, 

Você acaba de adquirir um nobreak APC Back-UPS. Os produtos APC são produzidos com elevado padrão de 

qualidade para proporcionar alta confiabilidade e proteção para seus equipamentos. 

Para usar corretamente seu nobreak APC Back-UPS, leia atentamente este manual. Em caso de dúvidas ou 

sugestões, contate-nos através do Suporte Técnico APC ou acesse: www.apc.com/br. 

 

 

Índice 
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02. Aplicações ............................................................................................................................................................ 2 
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06. Características e recursos do nobreak ............................................................................................................. 4 
07. Sinalizações e comandos.................................................................................................................................... 7 
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10. PowerChute Personal Edition – PCPE ............................................................................................................. 10 
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12. SAS - Serviço Autorizado Schneider ............................................................................................................... 11 

13. Termo de garantia .............................................................................................................................................. 12 
 

01. Apresentação 

Os nobreaks APC Back-UPS BZ1200BI-BR e BZ1500XLBI-BR possuem topologia line-interactive com regulação 

on-line, reunindo em um só produto, as vantagens de nobreak, estabilizador, filtro de linha e DPS. Os nobreaks 

APC Back-UPS são projetados para fornecerem energia ininterrupta para outros equipamentos, mantendo-os em 

funcionamento, durante distúrbios elétricos ou faltas de energia na rede elétrica. Em condições normais da rede 

elétrica, o nobreak fornece energia estabilizada, filtrada e protegida contra surtos de tensão. E em casos de 

distúrbios ou falta de energia, o nobreak aciona o inversor para manter o fornecimento de energia a partir das 

baterias internas. Toda a operação do nobreak é gerenciada por um microcontrolador ARM de alta velocidade, 

proporcionando alta confiabilidade, precisão e eficiência. 
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02. Aplicações 

Os nobreaks APC Back-UPS BZ1200BI-BR e BZ1500XLBI-BR são indicados para proteção de equipamentos de 

informática, áudio e vídeo, como: computadores pessoais (desktop), pequenos servidores, monitores de vídeo, 

impressoras matricial ou jato de tinta, modens, roteadores, scanners, DVR’s, câmeras de segurança, TV’s, home 

theaters, conversores de TV, equipamentos de som, consoles de videogame, telefones, FAX, etc. 

 

AVISO 
 

RISCO DE INCOMPATIBILIDADE  

 

• Alguns equipamentos podem apresentar incompatibilidade com nobreaks de onda PWM senoidal por 

aproximação, como algumas fontes com PFC ativo. Consultar o fabricante do equipamento a ser conectado 

ao nobreak para que ele indique qual o nobreak mais adequado. A APC também disponibiliza diversos 

modelos senoidais da linha Smart-UPS, consulte o site: www.apc.com/br. 

• Estes nobreaks não foram projetados para alimentar equipamentos movidos a motor, por exemplo: 

ventiladores, liquidificadores, furadeiras, geladeiras, secadores, etc. 

 

O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos ao equipamento. 

 

 

ADVERTÊNCIA 
 

RISCO DE MORTE 

 

• Estes nobreaks não devem ser usados para alimentar equipamentos hospitalares de sustentação da vida 

e/ou monitoramento de funções vitais do ser humano. 

 

O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves. 

 

 

03. Informações de segurança 

 

ADVERTÊNCIA 
 

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO E FERIMENTO 

 

• Não introduza objetos pelos furos de ventilação, nem remova a tampa do produto. A manutenção deste 

tipo de equipamento só deve ser feita por pessoal qualificado ou técnicos autorizados. 

• Para o correto funcionamento do nobreak é necessária uma rede elétrica corretamente dimensionada. O 

aterramento na tomada da rede elétrica é importante para proteção do usuário e para o correto 

funcionamento dos circuitos internos do nobreak, como os filtros de linha. A norma NBR 5410 da ABNT 

estabelece critérios de aterramento e dimensionamento da rede elétrica. 

• Nunca remova o pino terra do cabo de força do nobreak e nem instale a tomada da rede elétrica em 

desacordo com o especificado acima. Estas situações resultam na perda da garantia do equipamento. 

• Ao conectar qualquer equipamento ao nobreak, recomenda-se desligar a saída do nobreak (LED azul 

apagado) e desconectar o cabo de força da rede elétrica. 

• Mesmo com a saída desligada, pode haver risco de choque elétrico nas tomadas de saída se o nobreak 

está conectado em redes bifásicas ou com polaridade invertida. 

• O nobreak possui baterias internas. A substituição das baterias só deve ser realizada por pessoal 

qualificado ou técnicos autorizados. 
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• As baterias não devem ser descartadas em lixo doméstico, comercial ou industrial. Elas contêm um 

eletrólito tóxico e nocivo ao meio ambiente e ao ser humano, portanto, devem ser entregues a um Centro 

Autorizado de Serviço APC. 

• Não jogue as baterias no fogo, pois há risco de explosão. 

 

O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves. 

 

 

AVISO 
 

RISCO DE DANO AO NOBREAK 

 

• Evite instalar o nobreak em locais com: muita umidade ou poeira, vapores químicos e gases inflamáveis.  

• Quando em funcionamento é normal que o nobreak aqueça. Evitar locais com luz solar direta ou 

próximos a fontes de calor. Instalar o nobreak afastado (pelo menos 5 cm) de paredes ou móveis que 

possam impedir a ventilação. Em caso de aquecimento excessivo ou odores estranhos, desligue o 

nobreak e encaminhe-o a uma Assistência Técnica. 

• Não instale o produto em superfícies vibratórias. 

• Verifique sempre a potência dos equipamentos que serão conectados ao nobreak. O somatório das 

potências dos equipamentos deve ser menor ou igual à potência do nobreak. 

• Não conecte filtros de linha e/ou estabilizadores nas tomadas de saída do nobreak. 

 

O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos ao equipamento. 

 

 

A figura 1 mostra a polaridade (Fase, Neutro e Terra) na tomada da rede elétrica, de acordo com a norma brasileira 

NBR 14136:2002. 

 

Figura 1: Polaridade da tomada conforme a norma NBR 14136:2002.  

04. Painéis frontal e traseiro 

   
 BZ1200BI-BR BZ1500XLBI-BR 

Imagens Ilustrativas 

  

01 – Botão liga/desliga 

02 – LED’s de Sinalização Visual 

03 – Circuit Breaker 

04 – Tomadas de Saída (Padrão NBR14136:2002) 

05 – Conector de expansão de bateria 

06 – Cabo de força 

07 – Interface USB 

08 – Cooler 

09 – Porta fusível 
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05. Instalação 

Antes de realizar a instalação do nobreak, veja as informações de segurança e siga os seguintes passos: 

1. Retire o nobreak da embalagem e posicione-o no local de instalação; 

2. Observe se todos os LEDs do nobreak estão apagados; 

3. Verifique se a tensão dos equipamentos, que serão conectados ao nobreak, é compatível com a tensão de saída 

do nobreak. Se sim, conecte-os às tomadas traseiras do nobreak. 

4. Caso tenha adquirido o módulo de baterias BZ24BP-BR para o BZ1500XLBI-BR, encaixe-o no conector 

localizado no painel traseiro do nobreak. 

5. Caso queira utilizar o software PowerChute Personal Edition com o BZ1500XLBI-BR, conecte o cabo USB no 

painel traseiro do nobreak e em alguma saída USB do computador. O software PowerChute Personal Edition, bem 

como, os manuais de uso e instalação, podem ser baixados no site www.apc.com/br. 

6. Conecte o cabo de alimentação do nobreak na tomada da rede elétrica. Serão sinalizados 2 bipes e os LED’s 

verde e amarelo deverão acender, indicando que a rede elétrica está normal e que as baterias estão sendo 

recarregadas, respectivamente. 

7. Por fim, para ligar a saída, basta manter pressionado o botão liga/desliga do nobreak por 3 segundos ou até que 

sejam ouvidos três bipes. O nobreak executa o autoteste dos circuitos internos e em seguida liga a saída. O LED 

azul acende indicando que a saída está ligada. 

Nota 1: O LED amarelo permanecerá aceso até que as baterias estejam carregadas. 

Nota 2: Caso esteja utilizando o módulo de baterias externo BZ24BP-BR, deve-se informar ao nobreak. Para isso, 

dê 4 toques seguidos no botão. O nobreak sinalizará 4 bipes informando que o módulo está presente e aceito. Se 

o nobreak não sinalizar ou sinalizar com apenas 3 bipes, repita o procedimento. 

06. Características e recursos do nobreak 

FILTRO DE LINHA + DPS: possui capacitores supressores de ruído do tipo X e Y, além de, proteção contra surtos 

de tensão com varistor de óxido de zinco. 

ESTABILIZADOR INTERNO: tecnologia line interactive com estabilizador de 3 estágios de regulação. Mantém a 

tensão de saída estabilizada mesmo em redes elétricas com tensão muito baixa ou muito alta. 

MODOS DE OPERAÇÃO: o nobreak possui 3 modos de operação. 

O modo standby é quando o nobreak está conectado à rede elétrica, mas a saída está desligada. O carregador 

está funcionando normalmente. Neste modo o LED verde está aceso. 

O modo rede é quando o nobreak está conectado à rede elétrica e a saída está ligada. Neste modo os LEDs verde 

e azul estão acesos. 

O modo bateria é quando a rede elétrica apresenta alguma anormalidade e o nobreak aciona o circuito inversor 

através das baterias. Neste modo, apenas o LED azul está aceso. 

No modo bateria o nobreak indica o estado de carga das baterias através de bipes periódicos em três fases:  

Na primeira fase, as baterias possuem boa carga (1 bipe a cada 8 segundos). 

Na segunda fase, as baterias estão com meia carga (2 bipes a cada 8 segundos). 

Na terceira fase, as baterias estão com baixa carga (3 bipes a cada 8 segundos). Nesta fase o nobreak está próximo 

de desligar a saída. Recomenda-se desligar os equipamentos antes de iniciar esta fase. 

Nota: quando o nobreak opera em modo bateria com altas potências na saída, é normal que a sinalização já inicie 

com 3 bipes, pois, o tempo de autonomia será bastante reduzido. 
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COOLER: auxilia a ventilação interna e é acionado quando: as baterias estiverem em recarga, ou em modo bateria, 

ou quando a potência dos equipamentos for superior a 30% da potência nominal. (Válido somente para o modelo 

BZ1500XLBI-BR) 

CIRCUIT BREAKER: disjuntor rearmável para proteção contra sobrecorrente que atua caso ocorra alguma 

sobrecarga ou curto-circuito no nobreak. Em caso de atuação do Circuit Breaker, o mesmo deve ser reativado 

pressionando-se o seu pino central. Caso a atuação persista, entrar em contato com o Suporte Técnico APC. 

(Válido somente para o modelo BZ1500XLBI-BR) 

AUTOTESTE: função que verifica as baterias e os circuitos internos antes de ligar a saída, confirmando assim o 

correto funcionamento do nobreak. Caso alguma anormalidade seja encontrada durante o autoteste, o nobreak 

sinalizará o evento com 10 bipes a cada 8 segundos. 

BOTÃO MULTIFUNÇÃO: com atuação suave e temporizada, o botão permite ligar/desligar a saída, ativar/desativar 

o MUTE, ativar/desativar o Battery Saver, previne desligamento acidental e memoriza estados de operação. 

INIBIDOR SONORO (MUTE): a sinalização sonora pode ser desativada pelo usuário. Para isso dê 2 toques 

seguidos no botão (será sinalizado 1 bipe). Repita a operação para reativar a sinalização (serão sinalizados 2 

bipes). 

STANDBY STOP: quando em modo rede, esta funcionalidade desligará automaticamente a saída do nobreak 

quando a potência de saída for inferior a 20W. O objetivo é detectar que os equipamentos conectados ao nobreak 

estão em modo standby e assim desligá-los a fim de economizar energia. Antes do desligamento, serão sinalizados 

2 bipes (a cada 8 segundos) durante 30 segundos. Leia a NOTA abaixo. 

BATTERY SAVER: similar a função acima, quando em modo bateria, esta funcionalidade desligará 

automaticamente a saída do nobreak quando a potência de saída for inferior a 20W. Neste caso, o objetivo é evitar 

a descarga desnecessária das baterias. Antes do desligamento, serão sinalizados 2 bipes (a cada 8 segundos) 

durante 30 segundos. Leia a NOTA abaixo. 

NOTA:  as funções STANDBY STOP e BATTERY SAVER são atreladas e saem de fábrica desativadas. O usuário 

poderá ativá-las, ao mesmo tempo, seguindo este procedimento: ao pressionar o botão para ligar a saída do 

nobreak, mantenha-o pressionado por pelo menos 20 segundos, até que seja sinalizado um bipe contínuo. Para 

desativar, repita o procedimento. 

Para alimentação de cargas de baixíssimo consumo, como carregadores de celular por exemplo, as funções devem 

estar desativadas. 

RELIGAMENTO AUTOMÁTICO: nas situações em que ocorrem falta de energia da rede e posterior descarga total 

das baterias, o nobreak se auto desligará. Quando a rede retornar ao normal, o nobreak automaticamente religará 

a saída e recarregará as baterias sem necessidade de intervenção do usuário. Para isso, o usuário não deve 

pressionar o botão até que a rede se reestabeleça. 

PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO NA SAÍDA: caso seja detectado excesso de 

potência na saída, o nobreak sinalizará 4 bipes a cada 8 segundos. Em modo bateria o desligamento da saída 

ocorrerá em poucos segundos. Em modo rede, o desligamento ocorrerá após 60 segundos para sobrecarga de até 

125%; 30 segundos para sobrecarga de 125 a 150% e imediatamente se sobrecarga superior a 150% ou nos casos 

de curto-circuito. 
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PROTEÇÃO CONTRA DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA: grandes afundamentos ou elevações de tensão, 

blecautes, sobre ou sub frequência, etc. Todas estas condições da rede elétrica são consideradas eventos 

anormais e o nobreak passará a operar no modo bateria. 

TRUE RMS: com uso de microcontrolador ARM de 32bits, a análise dos parâmetros da rede se dá de forma precisa 

e em tempo real, com uma atuação mais rápida e eficaz do nobreak e permitindo o uso com grupos geradores. 

EXPANSOR DE BATERIAS: o nobreak BZ1500XLBI-BR possui um conector traseiro que permite a conexão do 

módulo APC Battery Pack BZ24BP-BR. Com isso, é possível aumentar o tempo de autonomia do nobreak quando 

em modo bateria. Este módulo é vendido separadamente. 

Para informar ao nobreak que o módulo foi inserido, o usuário deverá dar 4 toques seguidos no botão. O nobreak 

sinalizará 4 bipes informando que o módulo foi aceito.  

Se o módulo for retirado, o usuário deverá dar 4 toques seguidos no botão liga/desliga. O nobreak sinalizará 3 bipes 

informando que o módulo foi retirado com sucesso. 

Esta ação é importante para o correto cálculo de previsão do tempo de autonomia do nobreak para o software 

PowerChute Personal Edition. Para uma melhor previsão deste tempo, o usuário deverá realizar uma primeira 

autonomia com sua configuração de carga, para que o PowerChute possa aprimorar ainda mais a previsão de 

tempo de autonomia.  

PARTIDA A FRIO (DC START): permite ligar o nobreak em modo bateria na ausência da rede elétrica. Para isso, 

basta manter o botão pressionado por 3 segundos. Para desligar o nobreak, repita a operação. 

CARREGADOR INTELIGENTE (SMART CHARGER): o carregador interno permite a recarga automática das 

baterias ao conectar o nobreak na rede elétrica. Permite o bom funcionamento das baterias e proporciona um 

correto processo de recarga. Protege as baterias contra sobrecarga e sobretensão, prevenindo superaquecimentos 

e vazamentos de eletrólito, proporcionando uma maior vida útil para as mesmas. 

O processo de recarga é sinalizado pelo LED amarelo: aceso indica que as baterias estão em recarga. Quando a 

recarga atinge mais de 90% o LED amarelo se apaga. O tempo de recarga completa das baterias internas se dá 

em até 12 horas. 

CIRCUITO DESMAGNETIZADOR (CLAMP): promove um correto valor de tensão na saída do nobreak para cargas 

não lineares. 

DETECTOR DE ATERRAMENTO E POLARIDADE DA REDE (SITE WIRING FAULT): o nobreak informa ao 

usuário (LED vermelho aceso) se a rede elétrica está sem o aterramento ou com polaridade invertida entre fase e 

neutro.  

Nota: caso o nobreak seja conectado em rede elétrica bifásica (sem o neutro), o LED vermelho ficará aceso, mas 

sem impedir o funcionamento do nobreak. 

AUTO POWER-OFF: se o nobreak permanecer mais de 30 segundos desconectado da rede elétrica e com o 

inversor desligado, ele desligará todos os outros circuitos internos para não descarregar as baterias. 
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07. Sinalizações e comandos 

Visual, através de LED’s com símbolos e cores diferentes: 

Símbolo Cor Aceso Apagado 

 
Verde 

Rede normal. Informa que a rede elétrica está 
com tensão e frequência dentro da faixa de 
operação. 

Rede anormal. Informa que a rede elétrica está 
com tensão e frequência fora da faixa de 
operação. 

 

Azul 
Saída ligada. Informa que as tomadas de saída 
do nobreak estão energizadas. 

Saída desligada. Informa que não há energia 

nas tomadas de saída do nobreak (1). 

 
Amarelo 

Baterias em recarga. Informa que as baterias 
estão sendo recarregadas. 

Baterias carregadas. Informa que as baterias 
estão carregadas. 

 
Vermelho 

Aterramento ausente. Informa que a tomada da 
rede elétrica está sem o aterramento ou com 
polaridade Fase-Neutro invertida. 

Aterramento presente. Informa que a tomada 
da rede elétrica está com o aterramento e com 
polaridade Fase-Neutro correta. 

(1) Em redes bifásicas ou com polaridade invertida há risco de choque elétrico nas tomadas mesmo com a saída desligada. 

Sonora, através da emissão de bipes diferenciados por quantidade e duração: 

Eventos ou condições normais de operação Sinalização sonora 

Modo bateria - baterias com boa carga 1 bipe (a cada 8 segundos) 

Modo bateria - baterias com meia carga 2 bipes (a cada 8 segundos) 

Modo bateria - baterias com baixa carga 3 bipes (a cada 8 segundos) 

Desativa alarme sonoro (MUTE) 1 bipe 

Ativa alarme sonoro (UNMUTE) 2 bipes 

Ativa ou desativa o Battery-Saver 1 bipe contínuo 

Informa o uso do banco externo de baterias 4 bipes 

Informa a retirada do banco externo de baterias 3 bipes 

Stand-by Stop ou Battery Saver em funcionamento 2 bipes 

Eventos anormais Sinalização sonora 

Sobretensão ou subtensão na saída do nobreak 1 bipe (a cada segundo) 

Sobrecarga ou curto-circuito na saída 4 bipes (a cada 8 segundos) 

Sobre ou sub frequência da rede elétrica 5 bipes (a cada 8 segundos) 

Sobre ou sub tensão nas baterias ou baterias danificadas 5 bipes (a cada 8 segundos) 

Comandos, através do botão frontal do nobreak: 

Função Comando 

Ligar ou desligar a saída Pressionar o botão durante 3 segundos 

Ativar ou desativar o MUTE Aplicar 2 toques no botão (1) 

Informar a adição ou retirada do módulo de baterias (2) Aplicar 4 toques no botão (1) 

Ativar ou desativar o BATTERY SAVER / STANDBY STOP (3) Pressionar o botão durante 20 segundos 

(1) O intervalo entre toques no botão deverá ser de aproximadamente 2 pressionadas por segundo. Velocidades muito maiores ou 

muito menores que 2 pressionadas por segundo não serão reconhecidas pelo equipamento. 
(2) Válido somente para o modelo BZ1500XLBI-BR. 
(3) É importante saber que, quando for ativar ou desativar a função BATTERY SAVER e STANDBY STOP, a saída será desligada 

se a mesma já estiver ligada. Por isso, recomenda-se que os equipamentos conectados ao nobreak estejam desligados antes 
de executar este comando. 

(4) O LED amarelo pisca sempre que for sinalizado algum bipe. 
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08. Especificações técnicas 

Especificações 
Modelo 

BZ1200BI-BR BZ1500XLBI-BR 

Entrada 

Tensão nominal 115 / 127 / 220 V~ 

Faixa de tensão 95 a 140 V~ / 185 a 260 V~ 

Frequência nominal 60 Hz ± 3 Hz 

Corrente nominal 10,4 / 9,5 / 5,5 A 13,1 / 11,8 / 6,8 A 

Modo de seleção Automático 

Saída 

Potência nominal 1200 VA / 600W 1500 VA / 825W 

Fator de potência 0,50 0,55 

Tensão nominal 115 V~ 

Regulação 
± 8% (para modo bateria) 
± 10% (para modo rede) 

Frequência 60 Hz ± 0,5 Hz em modo bateria 

Forma de onda Senoidal por aproximação (modo bateria) 

Número de tomadas 8 (2P+T 10A NBR 14136) 

Bateria 

Tipo 
Bateria VRLA de chumbo-ácido selada regulada por válvula e livre de 

manutenção. 12 V / 7 Ah 

Quantidade 2 

Tensão do banco 24 V 

Capacidade máxima do banco externo Não possui 24 V / 14Ah (1) 

Tempo de recarga do banco interno Menor que 12 horas 

Banco externo de baterias Não possui APC battery pack (BZ24BP-BR) 

Proteções 

Sobrecorrente na entrada Fusível 15 A  Circuit Breaker 15 A 

Sobrecarga e curto-circuito na saída Sim 

Sobre e subtensão na rede elétrica Sim 

Surtos de tensão (DPS) Sim (com capacidade de energia de surto de 175 Joules) 

Sobre e subfrequência da rede elétrica Sim 

Descarga profunda de bateria Sim 

Sobrecarga de bateria Sim 

Filtro de linha Sim (modo diferencial e modo comum) 

Ambiente 

Umidade de operação 0 a 90% (sem condensação) 

Temperatura de operação 0 a 40 °C 

Mecânica 

Dimensões (A x L x P) 223,5mm x 134,1mm x 366,4mm 

Peso 12 kg 14 kg 

Cabo de alimentação padrão NBR 14136 1,2 m 

Outros 

Rendimento 
> 90% (para modo rede) 

> 80% (para modo bateria) 

Tempo de resposta do inversor < 0,8 ms 

Conteúdo da embalagem Nobreak Nobreak + cabo USB 

Software de comunicação Não possui PowerChute Personal Edition 

(1) Capacidade máxima permitida para o banco externo. Nos casos em que a potência seja inferior a 50% da nominal, a capacidade 

do banco externo pode ser estendida para até 36Ah. A APC disponibiliza o módulo de baterias externo APC Battery Pack BZ24BP-

BR como acessório opcional. Ao conectar um banco externo, observar a correta polaridade do conector traseiro do nobreak. 
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09. Autonomia 

No gráfico a seguir é possível observar o tempo estimado de autonomia do nobreak em função da potência média 

conectada ao mesmo. 

 

BZ1500XLBI-BR 

 
 

BZ1200BI-BR 

 
 

Nota: Este gráfico é baseado em dados reais de medição de autonomia. Todas as medições foram feitas com 

baterias novas totalmente carregadas e uma carga resistiva (FP = 1). Os tempos de autonomia reais podem ser 

diferentes dos valores neste gráfico. A autonomia real depende de diversas variáveis, incluindo a vida útil da bateria, 

o nível de carga das baterias, as condições ambientais e características dos equipamentos conectados ao nobreak. 

  

Baterias internas 

Baterias internas + Banco de baterias 
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AVISO 
 

RISCO DE DANO AS BATERIAS 

 

• As baterias seladas sofrem danos irrecuperáveis se submetidas a descargas profundas. A descarga 

profunda é caracterizada pela tensão em vazio inferior a 10,5V. Para prevenir que isto aconteça, não 

deixe o nobreak desconectado da rede elétrica por um período superior a 3 (três) meses. As baterias 

seladas perdem a carga mesmo que não estejam sendo utilizadas. 

 

O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos ao equipamento. 

 

 

10. PowerChute Personal Edition – PCPE 

O PCPE é software para Windows intuitivo e fácil de usar 

que, através de uma conexão USB com o PC, permite o 

monitoramento de parâmetros em tempo real, como: tensão 

da rede elétrica e carga da bateria. Guarda histórico de 

eventos, como: blecautes e sobretensões. Exibe informações 

básicas sobre energia, como: taxa de utilização da energia, 

taxa de custo da energia, taxa de emissões de CO2. O PCPE foi desenvolvido para proporcionar um desligamento 

seguro e automático do PC, em casos de distúrbios da rede elétrica ou faltas de energia prolongada, prevenindo 

uma potencial perda de dados e de documentos não salvos. Além disso, o PCPE possui recursos de gerenciamento 

de energia, como a estimativa de potência dos equipamentos conectados, tempo de autonomia, etc. Para mais 

informações sobre o software PowerChute Personal Edition consulte o site www.apc.com/br ou o menu de ajuda 

do próprio software. 

 

NOTA: algumas funcionalidades do PCPE podem não estar presentes em todos os modelos de nobreak e desta 

forma estarem desativadas ou mesmo não apresentar o efeito esperado. 
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11. Problemas e soluções 

 

Problema/Causa Solução 

Problema: o nobreak desliga a saída e sinaliza 4 bipes. 

Causa: as cargas conectadas ao nobreak excedem a 
potência nominal. 

Desconecte as cargas em excesso e religue a saída do 
nobreak. Para o modelo BZ1500XLBI-BR, pode-se utilizar o 
software PowerChute Personal Edition para monitorar a 
potência. 

Problema: o nobreak desliga a saída e sinaliza 1 bipe por 
segundo. 

Causa: foi detectado uma sub ou sobretensão na saída. 

Desconecte o nobreak da rede elétrica, aguarde 1 minuto e 
reconecte na rede. Tente religar a saída. 

Se o problema persistir, o mesmo deve ser enviado a um 
Centro Autorizado de Serviço APC. 

Problema: o nobreak desliga a saída e sinaliza 5 bipes. 

Causa: foi detectado uma sub ou sobretensão na bateria, ou 
que a bateria está desconectada, ou no fim da vida útil. 

Desconecte o nobreak da rede elétrica, aguarde 1 minuto e 

reconecte na rede. 

Se o problema persistir, o mesmo deve ser enviado a um 
Centro Autorizado de Serviço APC. 

Problema: o nobreak não entra no modo rede (o LED verde 
não acende) e permanece apenas em modo bateria (LED azul 
aceso). 

Causa: o nobreak está desconectado da rede elétrica ou a 
mesma está com a tensão ou frequência fora da faixa de 
operação. 

Verifique as condições da rede elétrica ou se existe mau 

contato na tomada. Tente conectar o nobreak em outra 
tomada e verifique se existe energia na mesma. 

Verifique se o circuit-breaker ou fusível na traseira do nobreak 
está acionado ou danificado, pressione-o para reativá-lo ou 
substitua o fusível. 

Se o problema persistir, o mesmo deve ser enviado a um 
Centro Autorizado de Serviço APC. 

Problema: o tempo de autonomia é muito abaixo do 

esperado e o nobreak se desliga pouco tempo depois de 
entrar no modo bateria. São sinalizados 3 bipes. 

Causa: a potência dos equipamentos é alta ou a bateria pode 
estar descarregada ou no fim da vida útil. 

Mantenha o nobreak conectado à rede elétrica por pelo 

menos 12 horas para uma recarga das baterias. Verifique se 
o tempo de autonomia está de acordo com a potência dos 
equipamentos conectados ao nobreak. 

Para o modelo BZ1500XLBI-BR, pode-se utilizar o software 
PowerChute Personal Edition para monitorar a autonomia 
estimada. 

Se o problema persistir, o mesmo deve ser enviado a um 
Centro Autorizado de Serviço APC para substituição das 
baterias. 

Problema: após ligar a saída o nobreak passa a sinalizar 2 

bipes a cada 4 segundos e em seguida desliga a saída. 

Causa: a função Battery Saver ou Standby Stop está 
atuando, pois, a potência dos equipamentos é baixa (menos 
de 20W). 

Desative a função Battery Saver e Standby Stop mantendo o 
botão pressionado por mais de 20 segundos ou até que seja 
ouvido um bipe contínuo. 

Problema: O nobreak apresenta aquecimento em excesso. 

Causa: ventilação insuficiente. 

É perfeitamente normal que o nobreak apresente 

aquecimento quando conectado na rede elétrica ou mesmo 
em operação. 

Caso esse aquecimento seja excessivo e apresente odores 
fortes, o mesmo deve ser enviado a um Centro Autorizado de 
Serviço APC. 

 

12. Assistência Técnica 

Os reparos nos produtos em garantia devem ser realizados exclusivamente pelos Assistências Técnicas 

Autorizadas pela Schneider. Para entrar em contato, utilize o Suporte Técnico APC no portal de Atendimento ao 

Cliente https://portalgarantia.apc.com/, ou no website www.apc.com/br, ou pelo telefone de serviço: 0800 728 9110 

(ligação gratuita).  
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13. Termo de garantia 

Condições de garantia: 

Atenção: este certificado é uma garantia adicional à legalmente oferecida ao consumidor pela APC by Schneider 

Electric. 

Para que esta garantia tenha validade, é indispensável a apresentação do certificado acompanhado da respectiva 

Nota Fiscal de compra do produto. 

A garantia está diretamente relacionada ao cumprimento de todas as recomendações indicadas no Manual de 

Instalação e Uso que acompanha o produto, cuja leitura é altamente recomendada. 

A APC by Schneider Electric concede a este produto - exceto baterias - garantia total gratuita de 2 (dois) anos, 

sendo 3 (três) meses de garantia legal, mais 1 (um) ano e 3 (três) meses de garantia contratual, e mais 6 (seis) 

meses adicionais de garantia contratual, caso o consumidor efetue seu cadastro no site 

https://portalgarantia.apc.com/ dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão da Nota 

Fiscal. Eventuais defeitos de fabricação que porventura sejam identificados serão cobertos dentro desse prazo, 

iniciado a partir da data de emissão da Nota Fiscal. O fabricante concede às baterias que acompanham o produto 

garantia total de 1 (um) ano, sendo 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual. É 

importante que o produto seja testado no local da compra. 

 

A garantia terá validade pelo prazo legal acima especificado, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro 

consumidor final, mesmo que a propriedade do produto tenha sido transferida. 

 

Constatado o defeito, o consumidor deverá entrar em contato com o Suporte Técnico APC by Schneider Electric 

via canal online https://portalgarantia.apc.com/ ou telefone 0800 728 9110, que informará os procedimentos para 

atendimento em garantia. O exame e reparo do produto só poderão ser efetuados pelo fabricante. O 

encaminhamento para reparos deve ser feito exclusivamente pelo consumidor. Nenhum revendedor ou posto de 

serviço está autorizado pela APC by Schneider Electric a executar essas ações pelo consumidor. Todos os 

eventuais danos ou demoras resultantes da não observância dessas recomendações fogem à responsabilidade da 

APC by Schneider Electric. 

 

Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes defeituosos será gratuita, assim como a 

mão de obra aplicada. Esta garantia não cobre, no entanto, atendimento domiciliar. A APC by Schneider Electric e 

o Serviço Autorizado Schneider estão autorizados a substituírem os produtos ou peças com defeito por novos ou 

recuperados; sendo assim, os itens substituídos passam a ser de propriedade exclusiva da APC by Schneider 

Electric. 

 

A garantia não cobre: 

a) Se o defeito apresentado for ocasionado pelo mau uso do produto pelo consumidor ou terceiros estranhos ao 

fabricante.  

b) Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoa não 

autorizada pelo fabricante. 

c) Se o dano tiver sido causado por acidentes como quedas, agentes da natureza como raios, inundações, 

desabamentos e demais causas de força maior ou casos fortuitos. 

d) Se a Nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações. 

 

Por se tratar de garantia complementar à legal (90 dias), fica convencionado que ela perderá totalmente a 

sua validade, se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir: 

a) Se o defeito apresentado for ocasionado pelo mau uso do produto pelo consumidor ou terceiros estranhos ao 

fabricante. 

b) Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoa não 

autorizada pelo fabricante. 

c) Se o dano tiver sido causado por acidentes como quedas, agentes da natureza como raios, inundações, 

desabamentos e demais causas de força maior ou casos fortuitos. 

d) Se a Nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações. 

 

Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos causados por negligência, imperícia ou imprudência do 

consumidor no cumprimento das instruções contidas no seu Guia de Instalação. 

 

Estão igualmente excluídos desta garantia os defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações 

regulares para os quais foi projetado. 
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® APC Back-UPS 400VA, 600VA e 700VA – Manual de Instalação e Uso

V
. 1

11
4

Índice

01. Apresentação

02. Cuidados e Segurança

03. Painéis Frontal e Traseiro

04. Guia de Instalação Rápida

05. Características e Funcionamento

06. Sinalização e Comando

02. Cuidados e Segurança

Atenção: 

• Não introduza objetos pelos furos de ventilação, nem remova a tampa do produto.

• Para a sua segurança e o correto funcionamento do filtro de linha, instale o no-break em uma tomada aterrada.

07. Autonomia

08. Especificações Técnicas

09. Problemas e Soluções

10. CASC - Centro Autorizado de Serviço APC

11. Serviço de Atendimento ao Cliente APC

12. Termo de Garantia

01. Apresentação
®A família Back-UPS  conta com nobreaks do tipo stand by, o BZ400-BR e o BZ400BI-BR. 

E também interativos com regulação on-line, o BZ600-BR, BZ600BI-BR, BZ700-BR, BZ700BI-BR. 

Oferecem proteção de energia garantida para computadores, monitores, impressoras jato de tinta, 

roteador/modem, consoles de jogos e outros usos eletrônicos em casa ou no escritório.

Obs.: Não utilize o Nobreak para alimentar equipamentos movidos a motor (liquidificadores, geladeiras, 

furadeiras, etc.) e equipamentos de sustentação da vida ou monitoramento de funções vitais. Computadores que 

utilizam fonte com PFC poderão apresentar incompatibilidades. Consulte o manual do equipamento que será 

alimentado pelo Nobreak Back-UPS.
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®• A substituição das baterias do Back-UPS  só deve ser realizada por pessoal qualificado. Não descarte as 

baterias em lixo doméstico, comercial ou industrial.

• Evite instalar o no-break em superfícies vibratórias ou locais sujeitos à umidade e poeira excessivas, vapores 

químicos ou gases inflamáveis. Quando em funcionamento, é normal que o no-break aqueça, portanto, evite 

instalação em locais expostos diretamente à luz solar ou próximos a fontes de calor. Em caso de aquecimento 

excessivo ou odores estranhos, desligue o no-break e entre em contato com o Suporte Técnico APC.

• Após a instalação, mantenha o no-break afastado pelo menos 5 (cinco) centímetros de paredes ou móveis que 

possam impedir a ventilação.

• Observe sempre os manuais de cada equipamento conectado ao no-break para saber o consumo médio de cada 

um. O somatório das potências dos equipamentos deve ser menor ou igual à potência real do Nobreak.

Novo padrão
de tomadas 
NBR 14136:2002Cabo de 

Força

03. Painéis Frontal e Traseiro

01. LED Luminária de Emergência;
02. LEDs indicativos de status;

03. Botão liga/desliga;
04. Cooler;

05. Tomadas de saída;
06. Cabo de alimentação;

07. Porta fusível;
08. Circuit breaker.

01

02

03

04

05

06
08

BZ700-BR /

BZ700BI-BR

04

05

06

07

BZ600-BR / BZ600BI-BR
BZ400-BR / BZ400BI-BR 

Obs.: Caso o procedimento acima não ocorra conforme o esperado, observe a tabela de Problemas e Soluções 
no final deste manual.

• Siga as instruções da figura abaixo para uma correta padronização (Fase, Neutro e Terra) da tomada da 
rede elétrica.

04. Guia de Instalação Rápida

1.  Certifique-se de que as recomendações de segurança foram atendidas.

2.  Certifique-se de que a tensão de entrada do no-break é compatível com a tensão da rede elétrica e se a tensão 

dos equipamentos a serem conectados é compatível com a tensão de saída do no-break.

3.  Posicione o no-break próximo ao local de instalação e conecte os equipamentos a serem alimentados pelo 

no-break às tomadas de saída.

4.  Conecte o cabo de alimentação do no-break à tomada da rede elétrica. Ouvem-se 2 (dois) bips e o LED 

amarelo acende sinalizando que a bateria está sendo recarregada.

5.  Ligar a Saída: mantenha o botão Liga/Desliga pressionado até o LED verde acender.

6.  Ligue os equipamentos a serem alimentados pelo no-break.
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05. Características e Funcionamento

Modo Rede: neste modo de funcionamento o no-break fornece energia filtrada e estabilizada às cargas, através 

da rede elétrica, mantendo a bateria sempre carregada. 

Modo Bateria: neste modo de funcionamento o no-break fornece energia às cargas através da bateria interna.  

A quantidade de carga da bateria será informada da seguinte forma:

1 (um) bip: bateria com boa carga.

2 (dois) bips: bateria com meia carga.

3 (três) bips: bateria com carga baixa. Nesta condição o desligamento da saída está próximo.

Autoteste: antes de ligar a saída, o no-break verifica a integridade dos circuitos internos e o estado da bateria. 

Caso exista algum problema, são emitidos 10 (dez) bips. Ver Problemas e Soluções.

Regulagem Automática de Voltagem: Ajusta automaticamente as tensões altas e baixas para níveis seguros, 

permitindo que o nobreak trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar em modo bateria.*

Inibidor Sonoro (Função Mute): para desabilitar os bips emitidos pelo no-break, dê dois toques seguidos no 

botão Liga/Desliga. Ouve-se 1 (um) bip de curta duração para informar que o comando foi aceito. Para reabilitar 

os bips, o procedimento é o mesmo. Ouvem-se 2 (dois) bips de curta duração para informar que o comando 

foi aceito.

Obs.: Em condição de falha ou alerta os bips são reabilitados automaticamente para informar o ocorrido.  

Battery Saver: desliga a saída do no-break automaticamente quando, em modo bateria, a carga na saída for 

inferior a 10% da potência nominal, evitando o consumo desnecessário da bateria. O Battery Saver sai de fábrica 

desabilitado, porém pode ser habilitado pelo usuário mantendo o botão pressionado até que seja ouvido um bip 

de longa duração. Ver Sinalização e Comando.

Carregador Inteligente: quando conectado à rede elétrica, recarrega automaticamente a bateria, mesmo com a 

saída desligada. O tempo de recarga típico é de 12 (doze) horas.

Obs.: Evite deixar o no-break desconectado da rede elétrica por um tempo maior que 1 (um) mês. Caso haja 

necessidade, sempre carregue a bateria antes de deixá-lo desconectado.

Smart Charge: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.

Sobrecarga e Curto-Circuito: são emitidos 4 (quatro) bips se a carga na saída for superior à potência nominal 

do no-break. Caso a sobrecarga não seja imediatamente retirada ou caso ocorra um curto-circuito na saída, o 

no-break desligará a saída e emitirá 4 (quatro) bips. Esta proteção atua tanto em modo rede quanto em 

modo bateria.

Partida a frio (DC START): a saída do no-break pode ser ligada ou desligada mesmo com a rede desconectada. 

Para ligar a saída do no-break, pressione o botão até o LED verde acender.

LED luminária de emergência: O LED de alto brilho é acionado sempre que o no-break detectar ausência ou 

falha na rede elétrica, apagando-se caso a energia retorne.Pode-se ligar ou desligar o LED, com 1 (um) leve 

toque no botão. Uma vez acionado, o LED permanecerá aceso até que um novo comando seja dado.

Cooler: Proporciona uma ventilação extra para manter a temperatura interna baixa, preservando a bateria e 

aumentando a sua vida útil. A rotação do cooler é controlada em função da potência na saída.

Disjuntor rearmável (Circuit Breaker): dispositivo de proteção rearmável que protege o no-break 

desligando-o da rede elétrica caso hajam correntes excessivas provocadas por sobrecarga e curto-circuito. 

Para reativar o Circuit Breaker, pressione a sua parte central. Este dispositivo elimina a necessidade da troca 

de fusível (Apenas BZ700-BR e BZ700BI-BR).

*Característica não válida para modelos BZ400-BR e BZ400BI-BR.
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Evento Comando

Ligar ou desligar o LED de emergência

Habilitar ou desabilitar o inibidor sonoro

Ligar a saída do no-break

Dar 1 (um) toque no botão

Dar 2 (dois) toques seguidos no botão

Manter o botão pressionado até o LED verde acender

Desligar a saída do no-break

Habilitar ou desabilitar o Battery Saver

Manter o botão pressionado até o LED verde apagar

Manter o botão pressionado até ser emitido 1 (um) bip longo

Tabela de Comandos do Botão

Obs.: 1: Ao habilitar ou desabilitar o Battery Saver, a saída pode ser desligada dependendo da condição inicial. 
Portanto, desligue as cargas antes de executar este comando.

Obs.: 2: O LED amarelo pisca sempre que é emitido algum bip.

Obs.: Os tempos de autonomia são médios e podem variar de acordo com a potência da carga conectada à saída, 
temperatura ambiente e condições de envelhecimento e carga da bateria. Teste de Autonomia: para verificar o 
tempo de autonomia com seus equipamentos, desconecte o no-break da tomada com a bateria totalmente 
carregada, simulando uma falta de energia. Meça o tempo até que a saída do no-break seja desligada.

06. Sinalização e Comando

LED Aceso

Saída ligada Saída desligada

Rede anormal ou desconectada Rede normal

Bateria sendo carregada Bateria carregada

Verde

Vermelho

Amarelo

Apagado

Tabela de Sinalização Visual

Obs.: Quando o no-break não estiver conectado à rede elétrica e sua saída estiver desligada, o LED vermelho 
permanecerá aceso por aproximadamente 20 segundos informando esta condição. Após isso, ele se desligará 
por completo a fim de poupar energia da bateria.

Meia carga (150W)

Plena carga (300W)

11 minutos

3 minutos

Tabela de Autonomia

25 minutos

BZ600-BR / BZ600BI-BR

Meia Carga (175W)

Plena carga (350W)

10 minutos

2 minutos

25 minutos

BZ700-BR / BZ700BI-BR

07. Autonomia

Aplicação Home Office (~90W)
• PC on-board com monitor LCD 17''
• Impressora jato de tinta

Aplicação Home Office (~90W)
• PC on-board com monitor LCD 17''
• Impressora jato de tinta

Meia carga (110W)

Plena carga (220W)

17 minutos

5 minutos

25 minutos

BZ400-BR / BZ400BI-BR

Aplicação Home Office (~90W)
• PC on-board com monitor LCD 17''
• Impressora jato de tinta
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Filtro de linha

Estabilizador

Proteção fax/modem

Condições ambientais de operação

Mecânicas

Outras Especificações

Umidade

Temperatura ambiente

Dimensões (A x L x P)

Rendimento

Cor

Cabo de alimentação

Peso (Kg)

Consumo em stand-by

Sincronismo com a rede

Microprocessado

Bateria

Quantidade

Proteções

Tipo

Tensão (V---)

Tempo de recarga

Sobretensão na bateria

Sobrecarga e curto-circuito

Sub e sobretensão

Sub e sobrefrequência

Descarga profunda da bateria

Surtos e picos de tensão

Especificações

Entrada

Saída

Frequência nominal (Hz)

Tensão nominal (V~)

Frequência (modo bateria) (Hz)

Regulação

Forma de onda

Tensões nominais (V~)

Faixa de tensão (V~)

Corrente nominal (A)

Modo de seleção

Potência nominal (W/A)

Número de tomadas

Sobrecorrente na entrada

Fator de potência

BZ400-BR BZ400BI-BR BZ600-BR BZ600BI-BR BZ700-BR BZ700BI-BR

-

115

220 / 400

0,55

+/- 6 % (modo bateria) +/- 20% (modo rede)

60 +/- 1 % (sincronizada com rede elétrica)

PWM senoidal por aproximação, com controle de largura e amplitude e circuito de Clamp (desmagnetizador), que garante a forma de onda correta para cargas não lineares

4 tomadas (2P + T) NBR 14.136:2002

1

Chumbo-ácido selada regulada por válvula (VRLA) – 12 V / 7 Ah

12

Aproximadamente 12 horas

Fusível de vidro 6A/250V~, tipo ação retardada (5 x 20mm)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim (varistor entre fase e neutro)

Sim (modo diferencial e modo comum)

-

-

5 – 95 % (sem condensação)

0 – 40 ºC

192 x 123 x 220 mm

5,1

Preto

1,30 m

> 90 % (modo rede) e > 80 % (modo bateria)

115 / 127

94 - 138 

60 +/- 5 %

3,5 / 3,1

< 10 Watts

Sim, sistema PLL

Sim, através de Microcontrolador RISC de alta velocidade

115 / 127 / 220 115 / 127 115 / 127 / 220 115 / 127 115 / 127 / 220

94 - 138 / 185 - 253 94 - 140 94 - 140 / 185 - 253 94 - 140 94 - 140 / 185 - 253

3,5 / 3,1 / 1,8 5,2 / 4,7 5,2 / 4,7 / 2,7 6,0 / 5,5 6,0 / 5,5 / 3,2

Automático - Automático - Automático

300 / 600 350 / 700

0,5

+/- 6 % (modo bateria) +/- 10% (modo rede)

Circuit Breaker

Sim (três estágios)

Opcional

5,4 5,4 5,8 5,9 6,1

Modelo

08. Especificações Técnicas

Função TRUE RMS Permite uma melhor regulação de tensão de saída, pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas existentes na rede elétrica

Tempo de resposta do inversor < 0,8 ms
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*Se o problema ainda persistir após as tentativas de soluções dadas acima, o no-break deve ser encaminhado ao CASC - Centro 
Autorizado de Serviço APC.

10. CASC - Centro Autorizado de Serviço APC
Os reparos nos produtos em garantia devem ser realizados exclusivamente pelo CASC - Centro Autorizado de 
Serviço APC. Para entrar em contato, utilize o Serviço de Atendimento ao Cliente APC.

11. Serviço de Atendimento ao Cliente APC
Website da APC, www.apc.com/br ou entre em contato através do telefone do Serviço de Atendimento ao 
Cliente:  0800 728 9110. Ligação gratuita.

Tempo de autonomia baixo. 
O no-break desliga a saída pouco 
tempo após uma falta de energia.

Bateria está descarregada ou danificada.

Sobrecarga ou curto-circuito na saída.Nobreak sinaliza 4 (quatro) bips a cada 
8 (oito) segundos.

Falha na tensão de saída. O no-break 
desligou a saída, porque detectou 
alguma anormalidade da tensão na saída.

Nobreak desliga a saída e em seguida 
sinaliza 1 (um) bip por segundo.

Battery Saver. A saída foi desligada por 
baixo consumo de energia na saída. Ver 
Características e Funcionamento.

Após entrar em modo bateria o no-break 
sinaliza com 2 (dois) bips de curta 
duração a cada 8 (oito) segundos e depois 
de ± 1 (um) minuto desliga a saída.

Indica falha nos circuitos internos ou 
bateria muito descarregada.

Nobreak sinaliza 10 (dez) bips de curta 
duração a cada 8 (oito) segundos, após 
o comando de ligar a saída.

Bateria está danificada ou desconectada. 
Fim da vida útil.

Quando em modo rede ouvem-se 
estalos e o LED amarelo pisca 
aleatoriamente.

Indica que a bateria ou carregador está 
danificado.

Quando em modo rede o no-break 
sinaliza 5 (cinco) bips a cada 8 (oito) 
segundos.

Indica que a frequência da rede elétrica 
está fora da faixa aceitável. Esta 
condição é normalmente gerada 
quando o no-break é alimentado por 
Grupos Geradores.

Nobreak sinaliza 5 (cinco) bips de 
curta duração e LED vermelho acende 
(rede anormal).

A bateria pode estar muito descarregada 
ou o carregador pode estar danificado.

Quando em modo rede o LED amarelo 
nunca apaga. Mesmo a rede estando 
normal.

Função MUTE habilitada.Nobreak não emite bip quando em 
Modo Bateria ou durante o autoteste.

Pouca ventilação.Nobreak apresenta um aquecimento 
excessivo.

09. Problemas e Soluções

Causa / Efeito SoluçãoSintoma / Sinalização

A rede elétrica está anormal. Tensão 
muito alta ou muito baixa.

LED vermelho não apaga mesmo com   
no-break conectado à rede elétrica. O 
no-break permanece em modo bateria 
e não aceita a rede.

Tente deixar o no-break conectado à 
rede por pelo menos 12 (doze) horas 
para uma recarga.*

Verificar o excesso de carga na saída. 
Caso a saída tenha sido desligada, retire 
o excesso de carga e religue a saída.

Retire as cargas e religue a saída. Aguarde 
alguns minutos, caso o problema não se 
repita reconecte as cargas.

Desabilitar a função de Battery Saver 
ou inserir mais carga na saída do 
no-break.

Mantenha o no-break conectado à rede 
elétrica e aguarde pelo menos 12 
(doze) horas para a recarga da bateria. 
Tente religar a saída.*

O no-break deve ser encaminhado ao 
CASC - Centro Autorizado de Serviço 
APC.

O no-break deve ser encaminhado ao  
CASC - Centro Autorizado de Serviço 
APC.

Tente conectar o no-break em outra 
tomada ou verificar a frequência do 
Grupo Gerador.

Conecte o no-break à rede elétrica. 
Aguarde pelo menos 12 (doze) horas 
para a recarga da bateria.*

Dê 2 (dois) toques no botão para 
desabilitar a função.Ver Características 
e Funcionamento.

Tente posicionar o no-break em um 
local mais ventilado. Observe se o 
cooler está funcionando.

Verifique se existe energia na tomada. 
Veja se a tensão da rede é compatível 
com a tensão do no-break. Tente conectar 
o  no-break à outra tomada. Pode haver 
um mau contato. Verifique o fusível, 
substitua-o se necessário. Verifique o 
circuit breaker, rearme-o se necessário.*
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12. Termo de Garantia

Condições de garantia:

Atenção: este certificado é uma garantia adicional à legalmente oferecida ao Consumidor pela APC. Para que 
esta garantia tenha validade é indispensável a apresentação do Certificado acompanhado da respectiva
Nota Fiscal de compra do produto.

A garantia está diretamente relacionada ao cumprimento de todas as recomendações indicadas no Manual de 
Instalação e Uso, cuja leitura é altamente recomendada.

A APC concede a este produto - exceto baterias - garantia complementar de 1 (um) ano e 9 (nove) meses à legal
(3 meses) e garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação que porventura sejam identificados no 
prazo de 2 (dois) anos, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda ao Consumidor, desde que 
tenha sido instalado e utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instalação e Uso.
O fabricante concede às baterias que acompanham o produto garantia complementar de 9 (nove) meses à legal
(3 meses), totalizando 1 ano de garantia para as baterias. É importante que o produto seja testado no local
da compra. 

1. A garantia terá validade pelo prazo legal acima especificado, contado a partir da data de aquisição pelo 
primeiro Consumidor final, mesmo que a propriedade do produto tenha sido transferida.

2. Constatado o defeito, o Consumidor deverá entrar em contato com o Suporte Técnico APC pelo telefone  
0800 728 9110, que informará os procedimentos para atendimento em garantia. O exame e reparo do produto só 
poderão ser efetuados pelo fabricante.

O encaminhamento para reparos deve ser feito exclusivamente pelo Consumidor. Nenhum Revendedor ou 
Posto de Serviço está autorizado pela APC a executar essas ações pelo Consumidor. Todos os eventuais danos ou 
demoras resultantes da não observância dessas recomendações fogem à responsabilidade da APC.

3. Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes defeituosos será gratuita, assim como a 
mão de obra aplicada. Esta garantia não cobre, no entanto, atendimento domiciliar. A APC by Schneider Electric 
e a sua rede de Assistências Técnicas estão autorizadas a substituírem os produtos ou peças com defeito por 
novos(a) ou recuperados(a), sendo assim os itens substituídos passam a ser de propriedade exclusiva da APC by 
Schneider Electric. 

4. Os componentes: gabinete (superfície externa) e tampa do compartimento, e os serviços de manutenção 
serão garantidos contra defeitos de fabricação por mais 90 (noventa) dias após o fim do período legal.
A constatação do defeito deverá ser feita pelo fabricante.

5. A garantia não cobre: 

a) Transporte e remoção de produtos para conserto / instalação. 

b) Atendimento ao consumidor, gratuito ou remunerado, além daquele oferecido pela APC.

c) Serviços de instalação, pois estas informações constam no Manual de Instalação e Uso.

6. Por tratar-se de garantia complementar à legal (90 dias), fica convencionado que esta perderá 
totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses a seguir expressas:

a) Se o defeito apresentado for ocasionado pelo mau uso do produto pelo Consumidor ou terceiros estranhos ao 
fabricante.

b) Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoa 
não autorizada pelo fabricante.

c) Se o dano tiver sido causado por acidentes como quedas, agentes da natureza como raios, inundações, 
desabamentos e demais causas de força maior ou casos fortuitos.

d) Se a Nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações.

7. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos causados por negligência, imperícia ou imprudência do 
Consumidor no cumprimento das instruções contidas no seu Guia de Instalação.

8. Estão igualmente excluídos desta garantia os defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações 
regulares para os quais foi projetado.

9. A APC garantirá a disponibilidade de peças por 5 (cinco) anos a contar da data em que cessar a fabricação 
desse modelo.

© 2014 APC by Schneider Electric. APC, o logotipo APC são propriedade da Schneider Electric Industries S.A.S., American Power
Conversion Corporation ou de suas empresas controladas. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

www.apc.com/br 0800 728 9110
SUPORTE TÉCNICO APC 
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 Processador Intel® Core™ I5-9300H - Quad Core – 9ª Geração 

 NVIDIA® GeForce GTX™ 1650 com memória dedicada VRAM de 4GB GDDR5 

 1TB HDD + 128GB SSD 

 8GB RAM DDR4 

 Tela de 15,6” Full HD IPS  

 Teclado retro iluminado em português do Brasil padrão ABNT 2 com destaque para algumas teclas. 

 Acer NitroSense  

 Dolby Audio™ Premium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

   

  

  

      

ASPIRE NITRO 5 

AN515-54-528V 

  

PR2021.03_CLHO-00900 - Pág 1820



 

In a continuing effort to improve the quality of our products, information in this document is subject to change without notice. Images shown are only representations of some of the configurations available for this model. Availability may 
vary depending on region. As a phenomenon known to thin-film transistors (TFTs), liquid crystal displays (LCDs) commonly exhibit a small number of discoloration dots, as so-called "non-conforming pixels." This phenomenon is a limitation 
of TFT LCD technology, not a product defect, and as such is not covered by Acer's warranty. 
© 2018. All rights reserved. 
Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.  
Intel, Intel Core, Core Inside, Pentium, and Pentium Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. 
 

About Acer 

Founded in 1976, Acer is now one of the world’s top ICT companies and has a presence in over 160 countries. As Acer looks into the future, it is focused on enabling a world where hardware, software and services will fuse with one 

another to open up new possibilities for consumers and businesses alike. From service-oriented technologies to the Internet of Things to gaming and virtual reality, Acer’s 7,000+ employees are dedicated to the research, design, 

marketing, sale, and support of products and solutions that break barriers between people and technology. Please visit www.acer.com for more information. 

 

 ASPIRE NITRO 5 

 54CUA2  

 

AN515-54-528V 

 

AN515-52-
54CU 
 

Em um esforço contínuo para melhorar a qualidade de nossos produtos, as informações neste documento estão sujeitas a alteraçõ es sem aviso prévio. As imagens mostradas são apenas representações de algumas das configurações disponíveis para este modelo. A disponibilid ade pode variar 

dependendo da região. 

Como um fenômeno conhecido em transistores de película fina (TFTs), os monitores de cristal líquido (LCDs) geralmente exibem um pequeno número de pontos de descoloração, como os chamados "pixels não conformes". Esse fenômeno é uma limitação da tecnologia LCD TFT, não um defeito 

do produto e, como tal, não é coberto pela garantia da Acer. 

© 2019. Todos os direitos reservados. 

Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation. 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside e Intel Optane são marcas comerciais da Intel Corporation 

ou de suas subsidiárias nos EUA e / ou em outros países. 

 Sobre Acer: 

Fundada em 1976, a Acer é agora uma das principais empresas de TIC do mundo e está presente em mais de 160 países. À medida q ue a Acer se lança no futuro, ela se concentra em permitir que um mundo em que hardware, software e serviços se fundam entre si para abrir novas 

possibilidades para consumidores e empresas. Desde tecnologias orientadas a serviços até a Internet das coisas, jogos e reali dade virtual, os 7.000 funcionários da Acer se dedicam à pesquisa, design, marketing, venda e suporte de produtos e soluções que quebram barreiras entre pessoas e 

tecnologia. Por favor, visite www.acer.com para mais informações. 

 

Vista do Produto 1. Microfones  

2. Webcam 

3. Trava Kensington  

4. Porta Ethernet (RJ-45)  

5. Porta HDMI® 2.0  

6. Porta USB Type-C™ (USB 3.1 Gen 1) 

7. Porta USB 3.1  

8. Porta USB 3.1 energizada 

9. Teclado  

10. Touchpad 

11. Botão liga/desliga 

12. 15.6"  LCD 

13. Entrada padrão combo para alto falante e microfone 

14. Porta USB 2.0  

15. Indicador de energia 

16. Indicador de bateria 

17. Entrada para a fonte de alimentação 

Sistema Operacional 1, 2 Windows 10 

CPU e chipset1 Intel® Core™ I5-9300H  
9° Geração 
Quad core 
Frequência: De 2.40 GHz à 4.10 GHz  
Para maiores informações consultar o site do fabricante 

  

Memoria1, 3, 4, 5 8GB (1x8GB Módulo) RAM 
DDR4  
Até 2666MHz 
Expansível a 32 GB (2 slots soDIMM) 

Tela6 15.6"  
Painel: IPS (In-Plane Switching) 

Anti reflexivo 
Design: Ultra-slim 
Resolução: FHD (1920 x 1080)  

Frame rate: 60 Hz 

Tempo de resposta: 25~27ms 

Color Gamut (NTSC): 45% 

Proporção: 16:9  

Mercury Free 
Tecnologia Acer ComfyView™ que reduz o desconforto visual 

  

Gráficos1 NVIDIA® GeForce GTX™ 1650 com memória dedicada VRAM de 4GB GDDR5 
Gráficos UHD Intel® 630 com memória compartilhada com a memória RAM 
Para maiores informações consultar o site do fabricante 

Audio  Aprimoramento de Otimização de som Dolby® Audio Premium 

 Dois microfones internos  
 Compatível com a Cortana com Voz 

 Certificado para Skype for Business 

 Dois alto falantes internos  
 

Armazenamento1, 7 1TB HDD SATA 3 5400 RPM 
128GB SSD SATA 3 M.2 2280 

 

Upgrade1, 8 Este modelo possuí capacidade para a instalação e melhorias de HDD e SSD  
Duplo Slot SSD:  
Slot dedicado livre M2. 2280, compatível com PCIe NVMe 3x2/ x4 de até 512GB (Não acompanha o produto).  
Slot hibrido dedicado ocupado M2. 2280, compatível com SATA 3 e/ou PCIe NVMe Gen 3x2 de até 512GB (Não 
acompanha o produto).  
Slot HDD:  
Slot ocupado SATA 3, compatível com HDD SATA 3 2.5MM de até 2TB (Não acompanha o produto).  
Para maiores informações ligar para o número 0800-762-2237  

 

Webcam1 Resolução 1280 x 720 
Gravação de video e áudio em 720p HD 
SHDR (Super High dynamic range imaging) 

Wireless e rede1 Wireless (Wi-Fi): 
Wi-Fi 6 AX200 com interface PCIe 
Compatível com 802.11a/b/g/n/acR2+ax 
Suporte a redes com frequências de 2,4GHz até 5GHz 
Ântena:2x2 com tecnologia MU-MIMO 
Certificado ANATEL 
Bluetooth: Versão 5.0 
LAN/Rede com fio: 
Gigabit Ethernet 10/100/1000 (RJ45) com suporte a Wake on LAN 

 

Segurança1 BIOS protegida com recurso de usuário supervisor e senha para HDD  

Trava Kensington   
Solução TPM em firmware (fTPM) 

Dimensão e Peso8 Dimensão: 390 (L) x 266 (P) x 26.75 (A) mm  
Peso: 2.7 kg  

Alimentação e bateria Fonte de Alimentação: Adaptador 135W AC com cabo de 3 pinos padrão INMETRO bivolt  
Bateria: com 4 células 55Wh 3220 mAh 15.2 V  
Autonomia da bateria de até 7 horas (depende das condições de uso)  

Teclado e controles Teclado: Padrão ABNT 2 com teclado numérico independente, retro iluminado em vermelho com teclas WASD em destaque  
Teclas Multimídia:  
Play/pause, Parar, Voltar, Avançar, Aumentar volume e Diminuir volume  
Touchpad: Touchpad: Multi gestos suportando scroll com 2 dedos, 2 botões e multitarefas com certificação de precisão Microsoft,  

Produto Este produto não possuí leitor de CD/DVD 
GPU e CPU são soldadas na máquina 

Aplicativos10  Acer Care Center 

 Acer Collection 

 Acer Configuration Manager 

 Acer Product Registration 

 Quick Access 

 NitroSense 

Conteúdo da Embalagem Notebook Acer Aspire Nitro 5 
Fonte carregadora do notebook 
Manual em português 
Termo de garantia 

  

Garantia 1 Ano limitada 

EAN 4710180899771 

UPC 193199772466 

Cor Preto e vermelho. Acabamento com padrão gravado à laser. 

NCM 8471.30.19 

P/N NH.Q6PAL.009 

1. As especificações variam de acordo com o modelo. 

2. É necessário um software de 64 bits para aproveitar as vantagens do processamento de 64 bits.  

3. A memória compartilhada do sistema pode ser alocada para suportar gráficos, dependendo do tamanho da memória do sistema e de 

outros fatores. A memória real do sistema disponível para o sistema operacional será reduzida por qualquer memória usada pela solução 

gráfica e pelos recursos exigidos pelo ambiente operacional. 

4. A velocidade da memória pode variar, dependendo da CPU, chipset ou memória instalada. 

5. É necessário um sistema operacional de 64 bits para obter o melhor desempenho de 4 GB ou mais de memória.  

6. Todas as marcas e nomes de produtos mencionados neste documento incluem marcas comerciais de suas respectivas empresas e s ão 

usados apenas para descrever ou identificar os produtos. 

7. 1 GB é 1 bilhão de bytes. A capacidade formatada real é menor e pode variar dependendo dos materiais pré-carregados e do ambiente 

operacional. O Acer Recovery Management utiliza uma parte da capacidade declarada do disco rígido como espaço de backup dedicado. 

8. 1 GB é 1 bilhão de bytes, 1 TB é 1000 GB. A capacidade formatada real é menor e pode variar dependendo dos materiais pré-carregados e 

do ambiente operacional. O Gerenciamento de recuperação usa uma parte da capacidade declarada do disco rígido como espaço de backup 

dedicado. 

9. Pequenas variações nas dimensões do sistema são possíveis devido ao processo de fabricação.  

10. O peso pode variar dependendo da configuração do produto, componentes do fornecedor, variabilidade de fabricação e opções 

selecionadas. 

11. A duração da bateria listada é baseada no teste do modo de produtividade do MobileMark 2014® com a conexão sem fio. Detal hes dos 

testes do MobileMark 2014 estão disponíveis em www.bapco.com. A avaliação da vida útil da bateria é apenas para fins de comparação. A 

vida útil real da bateria varia de acordo com o modelo, configuração, aplicativo, configurações de gerenciamento de energia, condições 

operacionais e recursos utilizados. A capacidade máxima de uma bateria diminui com o tempo e o uso.  

12. O software incluído pode variar dependendo da configuração de hardware, sistema operacional e disponibilidade regional 
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Computador Lenovo 
V530S SFF 
 

Responsivo, confiável e compacto, o desktop V530s SFF é 
a escolha perfeita para negócios cotidianos. Equipado com 
os mais recentes processadores Intel Core, memória DDR4 
e SSD PCIe de alta velocidade, este desktop lida com 
multitarefas e arquivos grandes com facilidade, 
maximizando sua produtividade rapidamente. 
 
 
 
 
 
 

www.bztech.com.br 
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Note: Before using this information and the product it supports, be sure to read and understand the 
Important Product Information Guide and Appendix A “Notices” on page 47.

Second Edition (May 2019)

© Copyright Lenovo 2019. 

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services 
Administration “GSA” contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS- 
35F-05925.
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Chapter 1. Overview

This chapter provides basic information to help you get familiar with your computer.

Front view
Note: Your computer model might look slightly different from the illustration.

Figure 1. Front view

1 Optical drive eject/close button 2 Optical drive activity indicator

3 Card reader slot (optional) 4 Storage drive activity indicator

5 Power indicator 6 Power button

7 Microphone connector 8 Headset connector (also known as combo audio jack)

9 USB 3.1 Gen 1 connectors (2) 10 USB 3.1 Gen 2 connectors (2)

1 Optical drive eject/close button

Used to eject the tray of the optical drive. After you insert a disc into the tray, press the eject/close button to 
close the tray.

© Copyright Lenovo 2019 1
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2 Optical drive activity indicator

This indicator is on when the optical drive is in use.

3 Card reader slot

Used to read data from a supported memory card.

4 Storage drive activity indicator

This indicator is on when the storage drive is in use.

5 Power indicator

This indicator is on when the computer is on.

6 Power button

Used to turn on your computer. When you cannot shut down the computer from the operating system, press 
and hold the power button for four or more seconds to turn off the computer.

7 Microphone connector

Used to connect a microphone to your computer when you want to record sound or interact with the 
computer using speech recognition software.

8 Headset connector

Used to connect a headset or headphones to your computer.

9 USB 3.1 Gen 1 connector

Used to connect a USB-compatible device. For optimal data transfer, connect a USB 3.1 Gen 1 device to a 
USB 3.1 Gen 2 or USB 3.1 Gen 1 connector instead of a USB 2.0 connector.

10 USB 3.1 Gen 2 connector

Used to connect a USB-compatible device. For optimal data transfer, connect a USB 3.1 Gen 2 device to a 
USB 3.1 Gen 2 connector instead of a USB 3.1 Gen 1 or USB 2.0 connector.

2 V530S-07ICB User Guide and Hardware Maintenance Manual
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Rear view
Note: Your computer model might look slightly different from the illustration.

Figure 2. Rear view

1 Audio line-out connector 2 HDMITM 1.4 out connector

3 DisplayPort® 1.2 out connector 4 VGA-out connector

5 USB 2.0 connectors (2) 6 USB 3.1 Gen 1 connectors (2)

7 Power cord connector 8 Serial connector

9 Ethernet connector 10 Smart cable clip slots (3)

11 Padlock loop 12 Security-lock slot

13 Serial connector (optional) 14 PCI-Express card area

1 Audio line-out connector

Used to send audio signals from the computer to external devices, such as powered stereo speakers, 
headphones, or multimedia keyboards. To connect a stereo system or other external recording device, 
connect a cable between the audio line-in connector of the device and the audio line-out connector of the 
computer. 

Chapter 1. Overview 3
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Note: If your computer has both an audio line-out connector and a headset or headphone connector, always 
use the headset or headphone connector for earphones, headphones, or a headset. The headphone 
connector does not support headset microphones.

2 HDMI 1.4 out connector

Used to send audio and video signals from the computer to another audio or video device, such as a high- 
performance monitor.

3 DisplayPort 1.2 out connector

Used to send audio and video signals from the computer to another audio or video device, such as a high- 
performance monitor.

4 VGA-out connector

Used to send video signals from the computer to another video device, such as a monitor.

5 USB 2.0 connector

Used to connect a device that requires a USB 2.0 connection.

6 USB 3.1 Gen 1 connector

Used to connect a USB-compatible device. For optimal data transfer, connect a USB 3.1 Gen 1 device to a 
USB 3.1 Gen 2 or USB 3.1 Gen 1 connector instead of a USB 2.0 connector.

7 Power cord connector

Used to connect the power cord to your computer for power supply.

8 Serial connector

Used to connect an external modem, a serial printer, or other devices that use a serial connector.

9 Ethernet connector

Used to connect an Ethernet cable for network access.

10 Smart cable clip slots

Used to secure a smart cable clip.

11 Padlock loop

Used to secure a padlock.

12 Security-lock slot

Used to secure a Kensington-style cable lock.

13 Serial connector

Used to connect an external modem, a serial printer, or other devices that use a serial connector.

14 PCI-Express card area
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To improve the operating performance of the computer, you can connect PCI-Express cards into this area. 
Depending on the computer model, the connectors in this area vary.

System board
Note: See “Front view” and “Rear view” for additional component descriptions.

Figure 3. System board

1 4-pin power connector 2 Microprocessor socket

3 Microprocessor fan connector 4 Coin-cell battery

5 Buzzer 6 Memory slot (DIMM1)

7 Memory slot (DIMM2) 8 6-pin power connector

9 Internal speaker connector 10 Clear CMOS /Recovery jumper

11 Storage drive activity indicator connector 12 Thermal sensor connector

13 M.2 solid-state drive slot 14 M.2 Wi-Fi card slot

15 SATA connector (connecting to the storage drive) 16 SATA power connector

17 SATA connector (connecting to the optical drive) 18 Card reader connector

19 Serial (COM2) connector 20 PCI Express x16 graphics card slot

21 PCI Express x1 card slot 22 Parallel connector

23 PCH
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Machine type and model label
The machine type and model label identifies the computer. When you contact Lenovo for help, the machine 
type and model information helps support technicians to identify the computer and provide faster service. 
The machine type and model label is attached on the computer as shown. 

Figure 4. Machine type and model label
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Chapter 2. Specifications
Power supply

180-watt automatic voltage-sensing power supply

Storage drives

• 3.5-inch storage drive (optional)

• 2.5-inch storage drive (optional)

• M.2 solid-state drive (optional)

Video features

• The integrated graphics card supports the following: 

– DisplayPort 1.2 out connector

– HDMI 1.4 out connector

– VGA-out connector

• The optional discrete graphics card provides an enhanced video experience and extended capabilities.

Audio features

• The integrated audio card supports the following: 

– Audio line-out connector

– Headset connector

– Internal speaker (optional)

– Microphone connector

• The optional discrete audio card provides an enhanced audio experience and extended capabilities.

Input/Output (I/O) features

• Audio connectors (audio line-out, headset, and microphone)

• Card reader slot (optional)

• Display connectors (DisplayPort 1.2 out, HDMI 1.4 out, and VGA-out)

• Ethernet connector

• Serial connector

• USB connectors

Expansion

• Card reader

• Memory slots

• Optical drive (optional)

• PCI Express x1 card slot

• PCI Express x16 graphics card slot

• Storage drive bay

Network features

• Ethernet LAN

© Copyright Lenovo 2019 7
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• Wireless LAN (optional)

• Bluetooth (optional)

Physical dimensions

• Width: 100.0 mm (3.9 inches)

• Height: 274.8 mm (10.8 inches)

• Depth: 304.4 mm (12.0 inches)

Weight (without the package)

Maximum configuration as shipped: 4.2 kg (9.3 lb)

Statement on USB transfer rate

Depending on many factors such as the processing capability of the host and peripheral devices, file 
attributes, and other factors related to system configuration and operating environments, the actual transfer 
rate using the various USB connectors on this device will vary and will be slower than the data rate listed 
below for each corresponding device.

USB device Data rate (Gbit/s)

3.1 Gen 1 5

3.1 Gen 2 10

3.2 20
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Chapter 3. Computer locks
Locking the computer cover

Locking the computer cover helps prevent unauthorized access to the inside of your computer. Your 
computer features a padlock loop so that the computer cover cannot be removed when a padlock is 
installed.

Figure 5. Locking the computer cover

Attaching a Kensington-style cable lock

You can use a Kensington-style cable lock to secure your computer to a desk, table, or another 
nonpermanent fixture. The cable lock connects to the security-lock slot at the rear of your computer. 
Depending on the type selected, the cable lock can be operated with a key or a combination. The cable lock 
also locks the buttons used to open the computer cover. This is the same type of lock used with many 
notebook computers. You can order such a cable lock directly from Lenovo by searching for Kensington at:  
http://www.lenovo.com/support
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Figure 6. Attaching a Kensington-style cable lock

Attaching a smart cable clip

A smart cable clip can be used to secure devices, such as the keyboard and the mouse, by locking the 
device cables to the computer. The smart cable clip connects to the cable-lock slots on the rear of the 
computer. To install a smart cable clip, do the following: 

1. Insert the clip 1 into the cable-lock slot 4 .

2. Pull the cables you want to lock through the dents in the smart cable clip.

3. Press the clip 2 into the cable-lock slot 3 until it snaps into position.

Figure 7. Attaching a smart cable clip
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Chapter 4. Replacing hardware

This chapter provides instructions on how to replace hardware for your computer.

Before replacing hardware
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading this section and the Important 
Product Information Guide.

Notes before replacing hardware

• Use computer components provided only by Lenovo.

• When installing or replacing an option, use the appropriate instructions explained in this manual along with 
the instructions that come with the option.

• In most areas of the world, Lenovo requires the return of defective CRUs. Information about this will come 
with the CRU or will come a few days after the CRU arrives.

Notes when handling static-sensitive devices

Do not open the static-protective package containing the new part until the defective part has been removed 
and you are ready to install the new part. Static electricity, although harmless to you, can seriously damage 
computer components and options.

When you handle options and other computer components, take these precautions to avoid static-electricity 
damage: 

• Limit your movement. Movement can cause static electricity to build up around you.

• Always handle options and other computer components carefully. Handle PCI/PCIe cards, memory 
modules, system boards, and microprocessors by the edges. Never touch any exposed circuitry.

• Prevent others from touching the options and other computer components.

• Touch the static-protective package containing the part to a metal expansion-slot cover or other 
unpainted metal surface on the computer for at least two seconds. This reduces static electricity from the 
package and your body before you install or replace a new part.

• When possible, remove the new part from the static-protective package, and install it directly in the 
computer without setting the part down. When this is not possible, place the static-protective package on 
a smooth, level surface and place the part on the package.

• Do not place the part on the computer cover or other metal surface.

Knowing FRUs (including CRUs)
• Field Replaceable Units (FRUs) are computer parts that a trained technician can upgrade or replace. FRUs 

include all CRUs. For detailed FRU information, such as the FRU part numbers and supported computer 
models, go to:  
http://www.lenovo.com/serviceparts-lookup

• Customer Replaceable Units (CRUs) are computer parts that a user can upgrade or replace.

– Self-service CRUs: You can install self-service CRUs easily. These CRUs might be stand-alone, 
latched, or secured by up to two screws. Examples of self-service CRUs include the keyboard, mouse, 
and any USB device. You are responsible for replacing all self-service CRUs.

– Optional-service CRUs: Handling optional-service CRUs requires some technical skills and simple tools 
(such as a screwdriver). These CRUs are isolated parts within the computer. They are usually 
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concealed by an access panel that is secured by more than two screws. You must remove the screws 
and panel to access the specific CRU. Optional-service CRUs can be removed and installed by users 
or, during the warranty period, by a Lenovo service technician.

Before replacing FRUs

Before replacing any FRU, read the following:

• Only certified and trained personnel can service the computer.

• Before replacing an FRU, read the entire section about replacing the part.

• Be extremely careful during writing operations such as copying, saving, or formatting.

The sequence of the drives in the computer that you are servicing might have been altered. If you select 
an incorrect drive, data or programs might be overwritten.

• Replace an FRU only with another FRU of the correct model.

When you replace an FRU, ensure that the model of the machine and the FRU part number are correct.

• An FRU should not be replaced because of a single, unreproducible failure.

Single failures can occur for a variety of reasons that have nothing to do with a hardware defect, such as 
cosmic radiation, electrostatic discharge, or software errors. Consider replacing an FRU only when a 
problem recurs. If you suspect that an FRU is defective, clear the error log and run the test again. If the 
error does not recur, do not replace the FRU.

• Only replace a defective FRU.

Locating FRUs (including CRUs)
Notes: 

• Some of the following components are optional.

• To replace a component that is not in the list below, contact a Lenovo service technician. For a list of 
Lenovo Support phone numbers, go to:  
http://www.lenovo.com/support/phone
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Figure 8. Locating FRUs (including CRUs)

Self-service CRUs Optional-service CRUs Non-CRUs

1 Computer cover 4 Coin-cell battery 2 System board

5 Memory module 24 Power supply assembly 3 Microprocessor

8 Storage drive bracket 6 Wi-Fi card shield

9 M.2 solid-state drive 7 Wi-Fi card

10 Storage drive (a 2.5-inch or 3.5- 
inch storage drive)

11 Storage drive cable

13 Optical drive bracket 12 Optical drive cable

14 Optical drive 15 Card reader

20 Front bezel 16 Internal speaker
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Self-service CRUs Optional-service CRUs Non-CRUs

21 Keyboard 17 Storage drive activity indicator

22 Mouse 18 Wi-Fi antennas (2)

23 Power cord 19 Thermal sensor

25 PCI Express card 26 Chassis

27 Rear Wi-Fi antenna cover

28 Heat sink and fan assembly

Removing the computer cover
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

CAUTION: 

Before you open the computer cover, turn off the computer and wait several minutes until the 
computer is cool.

1. Remove any media from the drives and turn off all connected devices and the computer.
2. Disconnect all power cords from electrical outlets and disconnect all cables from the computer.
3. Unlock any locking device that secures the computer cover.

4. Remove the computer cover.

Figure 9. Removing the computer cover

5. Complete the replacement. See “Completing the parts replacement” on page 45.

Replacing the front bezel
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Replace the front bezel.
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Figure 10. Removing the front bezel

Figure 11. Installing the front bezel

3. Complete the replacement. See “Completing the parts replacement” on page 45.

Replacing the optical drive
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
3. Disconnect the signal cable and the power cable from the optical drive.
4. Replace the optical drive.
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Figure 12. Removing the optical drive

Figure 13. Removing the optical drive bracket

Figure 14. Installing the optical drive bracket
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Figure 15. Installing the optical drive

5. Connect the signal cable and the power cable to the new optical drive.
6. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 

page 45.

Replacing the storage drive
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.

4. Disconnect the signal cable and the power cable from the storage drive.
5. Replace the storage drive.

• 3.5-inch storage drive

Figure 16. Removing the storage drive bracket
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Figure 17. Removing the 3.5-inch storage drive

Figure 18. Installing the 3.5-inch storage drive
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Figure 19. Installing the storage drive bracket

• 2.5-inch storage drive

Figure 20. Removing the storage drive bracket
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Figure 21. Removing the 2.5-inch storage drive

Figure 22. Installing the 2.5-inch storage drive
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Figure 23. Installing the storage drive bracket

6. Connect the signal cable and the power cable to the new storage drive.
7. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 

page 45.

Replacing the card reader
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.

4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.
5. Disconnect the card reader cable from the system board.
6. Replace the card reader.

Figure 24. Removing the card reader bracket
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Figure 25. Removing the card reader

Figure 26. Installing the card reader

Figure 27. Installing the card reader bracket

7. Connect the new card reader cable to the system board.
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8. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.

Replacing the storage drive activity indicator
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.

2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.
4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.

5. Disconnect the storage drive activity indicator cable from the system board.
6. Replace the storage drive activity indicator.

Figure 28. Removing the storage drive activity indicator

Figure 29. Installing the storage drive activity indicator

7. Connect the new storage drive activity indicator cable to the system board.
8. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 

page 45.

Replacing the internal speaker
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
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2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.
4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.

5. Disconnect the internal speaker cable from the system board.
6. Replace the internal speaker.

Figure 30. Removing the internal speaker

Figure 31. Installing the internal speaker

7. Connect the new internal speaker cable to the system board.

8. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.

Replacing the thermal sensor
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.

2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
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3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.
4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.
5. Disconnect the thermal sensor cable from the system board.

6. Replace the thermal sensor.

Figure 32. Removing the thermal sensor

Figure 33. Installing the thermal sensor

7. Connect the new thermal sensor cable to the system board.
8. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 

page 45.

Replacing the Wi-Fi card
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
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3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.
4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.
5. Replace the Wi-Fi card.

Figure 34. Removing the Wi-Fi card shield

Figure 35. Disconnecting the Wi-Fi antenna cables

Figure 36. Removing the Wi-Fi card
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Figure 37. Installing the Wi-Fi card

Figure 38. Connecting the Wi-Fi antenna cables

Figure 39. Installing the Wi-Fi card shield

6. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.

Replacing the Wi-Fi antennas
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.

3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.
4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.
5. Disconnect the Wi-Fi antenna cables from the Wi-Fi card. See “Replacing the Wi-Fi card” on page 25.

6. Depending on your computer model, refer to one of the following to replace the Wi-Fi antennas.
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• Front Wi-Fi antenna

Figure 40. Removing the front Wi-Fi antenna

Figure 41. Installing the front Wi-Fi antenna

• Rear Wi-Fi antenna
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Figure 42. Removing the rear Wi-Fi antenna cover

Figure 43. Removing the rear Wi-Fi antenna

Figure 44. Installing the rear Wi-Fi antenna
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Figure 45. Installing the rear Wi-Fi antenna cover

7. Connect the new Wi-Fi antenna cables to the Wi-Fi card.
8. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 

page 45.

Replacing the M.2 solid-state drive
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.

3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.
4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.
5. Depending on your computer model, refer to one of the following to replace the M.2 solid-state drive.

• Type 1

Figure 46. Removing the screw
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Figure 47. Removing the M.2 solid-state drive

Figure 48. Installing the M.2 solid-state drive

Figure 49. Installing the screw

• Type 2

Figure 50. Pulling out the stopper
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Figure 51. Removing the M.2 solid-state drive

Figure 52. Installing the M.2 solid-state drive

Figure 53. Inserting the stopper

6. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.

Replacing the coin-cell battery
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

Note: To dispose of the coin-cell battery, refer to “Lithium coin-cell battery notice” in the Safety and 
Warranty Guide.

Your computer has a special type of memory that maintains the date, time, and settings for built-in features, 
such as parallel connector assignments (configurations). A coin-cell battery keeps this information active 
when you turn off the computer.

The coin-cell battery normally requires no charging or maintenance throughout its life; however, no coin-cell 
battery lasts forever. If the coin-cell battery fails, the date, time, and configuration information (including 
passwords) are lost. An error message is displayed when you turn on the computer.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.

2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.
4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.
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5. Replace the coin-cell battery.

Figure 54. Disengaging the latch

Figure 55. Removing the coin-cell battery

Figure 56. Installing the coin-cell battery
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Figure 57. Securing the coin-cell battery with the latch

6. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.

Replacing a memory module
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

Ensure that you follow the installation order for memory modules shown in the following figure.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.

4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.
5. Replace a memory module.
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Figure 58. Disengaging the latches

Figure 59. Removing a memory module

Figure 60. Installing a memory module
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Figure 61. Securing a memory module with the latches

6. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.

Replacing the heat sink and fan assembly
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

CAUTION: 

The heat sink and microprocessor might be very hot. Before you open the computer cover, turn off the 
computer and wait several minutes until the computer is cool.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Disconnect the microprocessor fan cable from the system board.
3. Replace the heat sink and fan assembly.

Figure 62. Removing the heat sink and fan assembly
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Figure 63. Installing the heat sink and fan assembly

4. Connect the new microprocessor fan cable to the system board.

5. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.

Replacing the microprocessor
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

CAUTION: 

The heat sink and microprocessor might be very hot. Before you open the computer cover, turn off the 
computer and wait several minutes until the computer is cool.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the heat sink and fan assembly. See “Replacing the heat sink and fan assembly” on page 36.

3. Record the cable routing and cable connections, and then disconnect all cables from the system board. 
See “System board” on page 5.

4. Replace the microprocessor.

Notes: 

• Your microprocessor and socket might look different from the one illustrated.

• Touch only the edges of the microprocessor. Do not touch the gold contacts on the bottom.

• Do not drop anything onto the microprocessor socket while it is exposed. The socket pins must be 
kept as clean as possible.
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Figure 64. Releasing the handle

Figure 65. Opening the retainer

Figure 66. Removing the microprocessor
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Figure 67. Installing the microprocessor
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Figure 68. Closing the retainer

Figure 69. Securing the retainer with the handle

5. Route all the cables that you disconnected from the system board, and then reconnect the cables to the 
system board.

6. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.
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Replacing a PCI Express card
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.

2. Replace a PCI Express card.

Figure 70. Removing a PCI Express card

Note: If the card is held in place by a retaining latch, press the latch as shown to disengage the latch. 
Then, gently remove the card from the slot. 
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Figure 71. Installing a PCI Express card

Figure 72. Securing a PCI Express card with the latch

3. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.

Replacing the power supply assembly
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

Although there are no moving parts in the computer after the power cord has been disconnected, the 
following warnings are required for your safety and proper Underwriters Laboratories (UL) certification.

CAUTION: 
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Hazardous moving parts. Keep fingers and other body parts away.

CAUTION: 
Never remove the cover on a power supply or any part that has the following label attached.  

Hazardous voltage, current, and energy levels are present inside any component that has this label 
attached. There are no serviceable parts inside these components. If you suspect a problem with one 
of these parts, contact a service technician.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.

3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.
4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.
5. Disconnect the power supply assembly cables from the system board.

6. Replace the power supply assembly.

Figure 73. Removing the power supply assembly
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Figure 74. Installing the power supply assembly

7. Connect the new power supply assembly cables to the system board.
8. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 

page 45.

Replacing the system board
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.

4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.
5. Remove the card reader. See “Replacing the card reader” on page 21.
6. Remove the Wi-Fi card. See “Replacing the Wi-Fi card” on page 25.

7. Remove the M.2 solid-state drive. See “Replacing the M.2 solid-state drive” on page 30.
8. Remove all memory modules. See “Replacing a memory module” on page 34.
9. Remove the heat sink and fan assembly. See “Replacing the heat sink and fan assembly” on page 36.

10. Remove the microprocessor. See “Replacing the microprocessor” on page 37.

11. Remove all PCI Express cards. See “Replacing a PCI Express card” on page 41.
12. Record the cable routing and cable connections, and then disconnect all cables from the system board. 

See “System board” on page 5.

13. Replace the system board.

Notes: 

• The numbers in the following figure show the locations of the screws instead of a specific order for 
removing and reinstalling the screws.

• Handle the system board carefully by its edges.

• The failing system board must be returned with a microprocessor socket cover to protect the pins 
during shipping and handling.
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14. Route and connect all the cables to the new system board.

15. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.

Completing the parts replacement
After completing the installation or replacement for all parts, reinstall the computer cover and reconnect the 
cables.

1. Ensure that all components have been reassembled correctly and that no tools or loose screws are left 
inside your computer.

2. Ensure that the cables are routed correctly before reinstalling the computer cover. Keep cables clear of 
the hinges and sides of the computer chassis to avoid interference when reinstalling the computer 
cover.

3. Reinstall the computer cover.

Figure 75. Reinstalling the computer cover

4. Place the computer in an upright position.

5. If a locking device is available, use it to lock the computer.
6. Reconnect the external cables and power cords to the corresponding connectors on the computer.
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Appendix A. Notices

Lenovo may not offer the products, services, or features discussed in this document in all countries. Consult 
your local Lenovo representative for information on the products and services currently available in your 
area. Any reference to a Lenovo product, program, or service is not intended to state or imply that only that 
Lenovo product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service 
that does not infringe any Lenovo intellectual property right may be used instead. However, it is the user's 
responsibility to evaluate and verify the operation of any other product, program, or service.

Lenovo may have patents or pending patent applications covering subject matter described in this 
document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents. You can send 
license inquiries, in writing, to:  

Lenovo (United States), Inc. 
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS 
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some jurisdictions do not allow 
disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore, this statement may not apply to 
you.

This information could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made 
to the information herein; these changes will be incorporated in new editions of the publication. Lenovo may 
make improvements and/or changes in the products and/or the programs described in this publication at any 
time without notice.

The products described in this document are not intended for use in implantation or other life support 
applications where malfunction may result in injury or death to persons. The information contained in this 
document does not affect or change Lenovo product specifications or warranties. Nothing in this document 
shall operate as an express or implied license or indemnity under the intellectual property rights of Lenovo or 
third parties. All information contained in this document was obtained in specific environments and is 
presented as an illustration. The result obtained in other operating environments may vary.

Lenovo may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without 
incurring any obligation to you.

Any references in this publication to non-Lenovo Web sites are provided for convenience only and do not in 
any manner serve as an endorsement of those Web sites. The materials at those Web sites are not part of the 
materials for this Lenovo product, and use of those Web sites is at your own risk.

Any performance data contained herein was determined in a controlled environment. Therefore, the result 
obtained in other operating environments may vary significantly. Some measurements may have been made 
on development-level systems and there is no guarantee that these measurements will be the same on 
generally available systems. Furthermore, some measurements may have been estimated through 
extrapolation. Actual results may vary. Users of this document should verify the applicable data for their 
specific environment.
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Appendix B. Trademarks

LENOVO and LENOVO logo are trademarks of Lenovo. Mini DisplayPort (mDP) and DisplayPort are 
trademarks of the Video Electronics Standards Association. The terms HDMI and HDMI High-Definition 
Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States 
and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2019 Lenovo.
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Responsivo, confiável e compacto, o desktop V530s SFF é 
a escolha perfeita para negócios cotidianos. Equipado com 
os mais recentes processadores Intel Core, memória DDR4 
e SSD PCIe de alta velocidade, este desktop lida com 
multitarefas e arquivos grandes com facilidade, 
maximizando sua produtividade rapidamente. 
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Note: Before using this information and the product it supports, be sure to read and understand the 
Important Product Information Guide and Appendix A “Notices” on page 47.
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Chapter 1. Overview

This chapter provides basic information to help you get familiar with your computer.

Front view
Note: Your computer model might look slightly different from the illustration.

Figure 1. Front view

1 Optical drive eject/close button 2 Optical drive activity indicator

3 Card reader slot (optional) 4 Storage drive activity indicator

5 Power indicator 6 Power button

7 Microphone connector 8 Headset connector (also known as combo audio jack)

9 USB 3.1 Gen 1 connectors (2) 10 USB 3.1 Gen 2 connectors (2)

1 Optical drive eject/close button

Used to eject the tray of the optical drive. After you insert a disc into the tray, press the eject/close button to 
close the tray.
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2 Optical drive activity indicator

This indicator is on when the optical drive is in use.

3 Card reader slot

Used to read data from a supported memory card.

4 Storage drive activity indicator

This indicator is on when the storage drive is in use.

5 Power indicator

This indicator is on when the computer is on.

6 Power button

Used to turn on your computer. When you cannot shut down the computer from the operating system, press 
and hold the power button for four or more seconds to turn off the computer.

7 Microphone connector

Used to connect a microphone to your computer when you want to record sound or interact with the 
computer using speech recognition software.

8 Headset connector

Used to connect a headset or headphones to your computer.

9 USB 3.1 Gen 1 connector

Used to connect a USB-compatible device. For optimal data transfer, connect a USB 3.1 Gen 1 device to a 
USB 3.1 Gen 2 or USB 3.1 Gen 1 connector instead of a USB 2.0 connector.

10 USB 3.1 Gen 2 connector

Used to connect a USB-compatible device. For optimal data transfer, connect a USB 3.1 Gen 2 device to a 
USB 3.1 Gen 2 connector instead of a USB 3.1 Gen 1 or USB 2.0 connector.
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Rear view
Note: Your computer model might look slightly different from the illustration.

Figure 2. Rear view

1 Audio line-out connector 2 HDMITM 1.4 out connector

3 DisplayPort® 1.2 out connector 4 VGA-out connector

5 USB 2.0 connectors (2) 6 USB 3.1 Gen 1 connectors (2)

7 Power cord connector 8 Serial connector

9 Ethernet connector 10 Smart cable clip slots (3)

11 Padlock loop 12 Security-lock slot

13 Serial connector (optional) 14 PCI-Express card area

1 Audio line-out connector

Used to send audio signals from the computer to external devices, such as powered stereo speakers, 
headphones, or multimedia keyboards. To connect a stereo system or other external recording device, 
connect a cable between the audio line-in connector of the device and the audio line-out connector of the 
computer. 
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Note: If your computer has both an audio line-out connector and a headset or headphone connector, always 
use the headset or headphone connector for earphones, headphones, or a headset. The headphone 
connector does not support headset microphones.

2 HDMI 1.4 out connector

Used to send audio and video signals from the computer to another audio or video device, such as a high- 
performance monitor.

3 DisplayPort 1.2 out connector

Used to send audio and video signals from the computer to another audio or video device, such as a high- 
performance monitor.

4 VGA-out connector

Used to send video signals from the computer to another video device, such as a monitor.

5 USB 2.0 connector

Used to connect a device that requires a USB 2.0 connection.

6 USB 3.1 Gen 1 connector

Used to connect a USB-compatible device. For optimal data transfer, connect a USB 3.1 Gen 1 device to a 
USB 3.1 Gen 2 or USB 3.1 Gen 1 connector instead of a USB 2.0 connector.

7 Power cord connector

Used to connect the power cord to your computer for power supply.

8 Serial connector

Used to connect an external modem, a serial printer, or other devices that use a serial connector.

9 Ethernet connector

Used to connect an Ethernet cable for network access.

10 Smart cable clip slots

Used to secure a smart cable clip.

11 Padlock loop

Used to secure a padlock.

12 Security-lock slot

Used to secure a Kensington-style cable lock.

13 Serial connector

Used to connect an external modem, a serial printer, or other devices that use a serial connector.

14 PCI-Express card area
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To improve the operating performance of the computer, you can connect PCI-Express cards into this area. 
Depending on the computer model, the connectors in this area vary.

System board
Note: See “Front view” and “Rear view” for additional component descriptions.

Figure 3. System board

1 4-pin power connector 2 Microprocessor socket

3 Microprocessor fan connector 4 Coin-cell battery

5 Buzzer 6 Memory slot (DIMM1)

7 Memory slot (DIMM2) 8 6-pin power connector

9 Internal speaker connector 10 Clear CMOS /Recovery jumper

11 Storage drive activity indicator connector 12 Thermal sensor connector

13 M.2 solid-state drive slot 14 M.2 Wi-Fi card slot

15 SATA connector (connecting to the storage drive) 16 SATA power connector

17 SATA connector (connecting to the optical drive) 18 Card reader connector

19 Serial (COM2) connector 20 PCI Express x16 graphics card slot

21 PCI Express x1 card slot 22 Parallel connector

23 PCH
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Machine type and model label
The machine type and model label identifies the computer. When you contact Lenovo for help, the machine 
type and model information helps support technicians to identify the computer and provide faster service. 
The machine type and model label is attached on the computer as shown. 

Figure 4. Machine type and model label
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Chapter 2. Specifications
Power supply

180-watt automatic voltage-sensing power supply

Storage drives

• 3.5-inch storage drive (optional)

• 2.5-inch storage drive (optional)

• M.2 solid-state drive (optional)

Video features

• The integrated graphics card supports the following: 

– DisplayPort 1.2 out connector

– HDMI 1.4 out connector

– VGA-out connector

• The optional discrete graphics card provides an enhanced video experience and extended capabilities.

Audio features

• The integrated audio card supports the following: 

– Audio line-out connector

– Headset connector

– Internal speaker (optional)

– Microphone connector

• The optional discrete audio card provides an enhanced audio experience and extended capabilities.

Input/Output (I/O) features

• Audio connectors (audio line-out, headset, and microphone)

• Card reader slot (optional)

• Display connectors (DisplayPort 1.2 out, HDMI 1.4 out, and VGA-out)

• Ethernet connector

• Serial connector

• USB connectors

Expansion

• Card reader

• Memory slots

• Optical drive (optional)

• PCI Express x1 card slot

• PCI Express x16 graphics card slot

• Storage drive bay

Network features

• Ethernet LAN

© Copyright Lenovo 2019 7

PR2021.03_CLHO-00900 - Pág 1890



• Wireless LAN (optional)

• Bluetooth (optional)

Physical dimensions

• Width: 100.0 mm (3.9 inches)

• Height: 274.8 mm (10.8 inches)

• Depth: 304.4 mm (12.0 inches)

Weight (without the package)

Maximum configuration as shipped: 4.2 kg (9.3 lb)

Statement on USB transfer rate

Depending on many factors such as the processing capability of the host and peripheral devices, file 
attributes, and other factors related to system configuration and operating environments, the actual transfer 
rate using the various USB connectors on this device will vary and will be slower than the data rate listed 
below for each corresponding device.

USB device Data rate (Gbit/s)

3.1 Gen 1 5

3.1 Gen 2 10

3.2 20
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Chapter 3. Computer locks
Locking the computer cover

Locking the computer cover helps prevent unauthorized access to the inside of your computer. Your 
computer features a padlock loop so that the computer cover cannot be removed when a padlock is 
installed.

Figure 5. Locking the computer cover

Attaching a Kensington-style cable lock

You can use a Kensington-style cable lock to secure your computer to a desk, table, or another 
nonpermanent fixture. The cable lock connects to the security-lock slot at the rear of your computer. 
Depending on the type selected, the cable lock can be operated with a key or a combination. The cable lock 
also locks the buttons used to open the computer cover. This is the same type of lock used with many 
notebook computers. You can order such a cable lock directly from Lenovo by searching for Kensington at:  
http://www.lenovo.com/support
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Figure 6. Attaching a Kensington-style cable lock

Attaching a smart cable clip

A smart cable clip can be used to secure devices, such as the keyboard and the mouse, by locking the 
device cables to the computer. The smart cable clip connects to the cable-lock slots on the rear of the 
computer. To install a smart cable clip, do the following: 

1. Insert the clip 1 into the cable-lock slot 4 .

2. Pull the cables you want to lock through the dents in the smart cable clip.

3. Press the clip 2 into the cable-lock slot 3 until it snaps into position.

Figure 7. Attaching a smart cable clip
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Chapter 4. Replacing hardware

This chapter provides instructions on how to replace hardware for your computer.

Before replacing hardware
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading this section and the Important 
Product Information Guide.

Notes before replacing hardware

• Use computer components provided only by Lenovo.

• When installing or replacing an option, use the appropriate instructions explained in this manual along with 
the instructions that come with the option.

• In most areas of the world, Lenovo requires the return of defective CRUs. Information about this will come 
with the CRU or will come a few days after the CRU arrives.

Notes when handling static-sensitive devices

Do not open the static-protective package containing the new part until the defective part has been removed 
and you are ready to install the new part. Static electricity, although harmless to you, can seriously damage 
computer components and options.

When you handle options and other computer components, take these precautions to avoid static-electricity 
damage: 

• Limit your movement. Movement can cause static electricity to build up around you.

• Always handle options and other computer components carefully. Handle PCI/PCIe cards, memory 
modules, system boards, and microprocessors by the edges. Never touch any exposed circuitry.

• Prevent others from touching the options and other computer components.

• Touch the static-protective package containing the part to a metal expansion-slot cover or other 
unpainted metal surface on the computer for at least two seconds. This reduces static electricity from the 
package and your body before you install or replace a new part.

• When possible, remove the new part from the static-protective package, and install it directly in the 
computer without setting the part down. When this is not possible, place the static-protective package on 
a smooth, level surface and place the part on the package.

• Do not place the part on the computer cover or other metal surface.

Knowing FRUs (including CRUs)
• Field Replaceable Units (FRUs) are computer parts that a trained technician can upgrade or replace. FRUs 

include all CRUs. For detailed FRU information, such as the FRU part numbers and supported computer 
models, go to:  
http://www.lenovo.com/serviceparts-lookup

• Customer Replaceable Units (CRUs) are computer parts that a user can upgrade or replace.

– Self-service CRUs: You can install self-service CRUs easily. These CRUs might be stand-alone, 
latched, or secured by up to two screws. Examples of self-service CRUs include the keyboard, mouse, 
and any USB device. You are responsible for replacing all self-service CRUs.

– Optional-service CRUs: Handling optional-service CRUs requires some technical skills and simple tools 
(such as a screwdriver). These CRUs are isolated parts within the computer. They are usually 
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concealed by an access panel that is secured by more than two screws. You must remove the screws 
and panel to access the specific CRU. Optional-service CRUs can be removed and installed by users 
or, during the warranty period, by a Lenovo service technician.

Before replacing FRUs

Before replacing any FRU, read the following:

• Only certified and trained personnel can service the computer.

• Before replacing an FRU, read the entire section about replacing the part.

• Be extremely careful during writing operations such as copying, saving, or formatting.

The sequence of the drives in the computer that you are servicing might have been altered. If you select 
an incorrect drive, data or programs might be overwritten.

• Replace an FRU only with another FRU of the correct model.

When you replace an FRU, ensure that the model of the machine and the FRU part number are correct.

• An FRU should not be replaced because of a single, unreproducible failure.

Single failures can occur for a variety of reasons that have nothing to do with a hardware defect, such as 
cosmic radiation, electrostatic discharge, or software errors. Consider replacing an FRU only when a 
problem recurs. If you suspect that an FRU is defective, clear the error log and run the test again. If the 
error does not recur, do not replace the FRU.

• Only replace a defective FRU.

Locating FRUs (including CRUs)
Notes: 

• Some of the following components are optional.

• To replace a component that is not in the list below, contact a Lenovo service technician. For a list of 
Lenovo Support phone numbers, go to:  
http://www.lenovo.com/support/phone

12 V530S-07ICB User Guide and Hardware Maintenance Manual

PR2021.03_CLHO-00900 - Pág 1895

http://www.lenovo.com/support/phone


Figure 8. Locating FRUs (including CRUs)

Self-service CRUs Optional-service CRUs Non-CRUs

1 Computer cover 4 Coin-cell battery 2 System board

5 Memory module 24 Power supply assembly 3 Microprocessor

8 Storage drive bracket 6 Wi-Fi card shield

9 M.2 solid-state drive 7 Wi-Fi card

10 Storage drive (a 2.5-inch or 3.5- 
inch storage drive)

11 Storage drive cable

13 Optical drive bracket 12 Optical drive cable

14 Optical drive 15 Card reader

20 Front bezel 16 Internal speaker
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Self-service CRUs Optional-service CRUs Non-CRUs

21 Keyboard 17 Storage drive activity indicator

22 Mouse 18 Wi-Fi antennas (2)

23 Power cord 19 Thermal sensor

25 PCI Express card 26 Chassis

27 Rear Wi-Fi antenna cover

28 Heat sink and fan assembly

Removing the computer cover
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

CAUTION: 

Before you open the computer cover, turn off the computer and wait several minutes until the 
computer is cool.

1. Remove any media from the drives and turn off all connected devices and the computer.
2. Disconnect all power cords from electrical outlets and disconnect all cables from the computer.
3. Unlock any locking device that secures the computer cover.

4. Remove the computer cover.

Figure 9. Removing the computer cover

5. Complete the replacement. See “Completing the parts replacement” on page 45.

Replacing the front bezel
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Replace the front bezel.
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Figure 10. Removing the front bezel

Figure 11. Installing the front bezel

3. Complete the replacement. See “Completing the parts replacement” on page 45.

Replacing the optical drive
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
3. Disconnect the signal cable and the power cable from the optical drive.
4. Replace the optical drive.
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Figure 12. Removing the optical drive

Figure 13. Removing the optical drive bracket

Figure 14. Installing the optical drive bracket
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Figure 15. Installing the optical drive

5. Connect the signal cable and the power cable to the new optical drive.
6. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 

page 45.

Replacing the storage drive
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.

4. Disconnect the signal cable and the power cable from the storage drive.
5. Replace the storage drive.

• 3.5-inch storage drive

Figure 16. Removing the storage drive bracket
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Figure 17. Removing the 3.5-inch storage drive

Figure 18. Installing the 3.5-inch storage drive
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Figure 19. Installing the storage drive bracket

• 2.5-inch storage drive

Figure 20. Removing the storage drive bracket
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Figure 21. Removing the 2.5-inch storage drive

Figure 22. Installing the 2.5-inch storage drive

20 V530S-07ICB User Guide and Hardware Maintenance Manual

PR2021.03_CLHO-00900 - Pág 1903



Figure 23. Installing the storage drive bracket

6. Connect the signal cable and the power cable to the new storage drive.
7. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 

page 45.

Replacing the card reader
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.

4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.
5. Disconnect the card reader cable from the system board.
6. Replace the card reader.

Figure 24. Removing the card reader bracket

Chapter 4. Replacing hardware 21

PR2021.03_CLHO-00900 - Pág 1904



Figure 25. Removing the card reader

Figure 26. Installing the card reader

Figure 27. Installing the card reader bracket

7. Connect the new card reader cable to the system board.
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8. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.

Replacing the storage drive activity indicator
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.

2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.
4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.

5. Disconnect the storage drive activity indicator cable from the system board.
6. Replace the storage drive activity indicator.

Figure 28. Removing the storage drive activity indicator

Figure 29. Installing the storage drive activity indicator

7. Connect the new storage drive activity indicator cable to the system board.
8. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 

page 45.

Replacing the internal speaker
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
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2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.
4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.

5. Disconnect the internal speaker cable from the system board.
6. Replace the internal speaker.

Figure 30. Removing the internal speaker

Figure 31. Installing the internal speaker

7. Connect the new internal speaker cable to the system board.

8. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.

Replacing the thermal sensor
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.

2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
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3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.
4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.
5. Disconnect the thermal sensor cable from the system board.

6. Replace the thermal sensor.

Figure 32. Removing the thermal sensor

Figure 33. Installing the thermal sensor

7. Connect the new thermal sensor cable to the system board.
8. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 

page 45.

Replacing the Wi-Fi card
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
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3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.
4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.
5. Replace the Wi-Fi card.

Figure 34. Removing the Wi-Fi card shield

Figure 35. Disconnecting the Wi-Fi antenna cables

Figure 36. Removing the Wi-Fi card
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Figure 37. Installing the Wi-Fi card

Figure 38. Connecting the Wi-Fi antenna cables

Figure 39. Installing the Wi-Fi card shield

6. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.

Replacing the Wi-Fi antennas
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.

3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.
4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.
5. Disconnect the Wi-Fi antenna cables from the Wi-Fi card. See “Replacing the Wi-Fi card” on page 25.

6. Depending on your computer model, refer to one of the following to replace the Wi-Fi antennas.
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• Front Wi-Fi antenna

Figure 40. Removing the front Wi-Fi antenna

Figure 41. Installing the front Wi-Fi antenna

• Rear Wi-Fi antenna
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Figure 42. Removing the rear Wi-Fi antenna cover

Figure 43. Removing the rear Wi-Fi antenna

Figure 44. Installing the rear Wi-Fi antenna
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Figure 45. Installing the rear Wi-Fi antenna cover

7. Connect the new Wi-Fi antenna cables to the Wi-Fi card.
8. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 

page 45.

Replacing the M.2 solid-state drive
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.

3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.
4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.
5. Depending on your computer model, refer to one of the following to replace the M.2 solid-state drive.

• Type 1

Figure 46. Removing the screw
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Figure 47. Removing the M.2 solid-state drive

Figure 48. Installing the M.2 solid-state drive

Figure 49. Installing the screw

• Type 2

Figure 50. Pulling out the stopper
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Figure 51. Removing the M.2 solid-state drive

Figure 52. Installing the M.2 solid-state drive

Figure 53. Inserting the stopper

6. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.

Replacing the coin-cell battery
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

Note: To dispose of the coin-cell battery, refer to “Lithium coin-cell battery notice” in the Safety and 
Warranty Guide.

Your computer has a special type of memory that maintains the date, time, and settings for built-in features, 
such as parallel connector assignments (configurations). A coin-cell battery keeps this information active 
when you turn off the computer.

The coin-cell battery normally requires no charging or maintenance throughout its life; however, no coin-cell 
battery lasts forever. If the coin-cell battery fails, the date, time, and configuration information (including 
passwords) are lost. An error message is displayed when you turn on the computer.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.

2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.
4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.
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5. Replace the coin-cell battery.

Figure 54. Disengaging the latch

Figure 55. Removing the coin-cell battery

Figure 56. Installing the coin-cell battery
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Figure 57. Securing the coin-cell battery with the latch

6. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.

Replacing a memory module
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

Ensure that you follow the installation order for memory modules shown in the following figure.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.

4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.
5. Replace a memory module.
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Figure 58. Disengaging the latches

Figure 59. Removing a memory module

Figure 60. Installing a memory module
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Figure 61. Securing a memory module with the latches

6. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.

Replacing the heat sink and fan assembly
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

CAUTION: 

The heat sink and microprocessor might be very hot. Before you open the computer cover, turn off the 
computer and wait several minutes until the computer is cool.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Disconnect the microprocessor fan cable from the system board.
3. Replace the heat sink and fan assembly.

Figure 62. Removing the heat sink and fan assembly
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Figure 63. Installing the heat sink and fan assembly

4. Connect the new microprocessor fan cable to the system board.

5. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.

Replacing the microprocessor
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

CAUTION: 

The heat sink and microprocessor might be very hot. Before you open the computer cover, turn off the 
computer and wait several minutes until the computer is cool.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the heat sink and fan assembly. See “Replacing the heat sink and fan assembly” on page 36.

3. Record the cable routing and cable connections, and then disconnect all cables from the system board. 
See “System board” on page 5.

4. Replace the microprocessor.

Notes: 

• Your microprocessor and socket might look different from the one illustrated.

• Touch only the edges of the microprocessor. Do not touch the gold contacts on the bottom.

• Do not drop anything onto the microprocessor socket while it is exposed. The socket pins must be 
kept as clean as possible.
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Figure 64. Releasing the handle

Figure 65. Opening the retainer

Figure 66. Removing the microprocessor
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Figure 67. Installing the microprocessor
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Figure 68. Closing the retainer

Figure 69. Securing the retainer with the handle

5. Route all the cables that you disconnected from the system board, and then reconnect the cables to the 
system board.

6. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.
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Replacing a PCI Express card
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.

2. Replace a PCI Express card.

Figure 70. Removing a PCI Express card

Note: If the card is held in place by a retaining latch, press the latch as shown to disengage the latch. 
Then, gently remove the card from the slot. 
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Figure 71. Installing a PCI Express card

Figure 72. Securing a PCI Express card with the latch

3. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.

Replacing the power supply assembly
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

Although there are no moving parts in the computer after the power cord has been disconnected, the 
following warnings are required for your safety and proper Underwriters Laboratories (UL) certification.

CAUTION: 
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Hazardous moving parts. Keep fingers and other body parts away.

CAUTION: 
Never remove the cover on a power supply or any part that has the following label attached.  

Hazardous voltage, current, and energy levels are present inside any component that has this label 
attached. There are no serviceable parts inside these components. If you suspect a problem with one 
of these parts, contact a service technician.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.

3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.
4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.
5. Disconnect the power supply assembly cables from the system board.

6. Replace the power supply assembly.

Figure 73. Removing the power supply assembly
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Figure 74. Installing the power supply assembly

7. Connect the new power supply assembly cables to the system board.
8. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 

page 45.

Replacing the system board
Attention: Do not open your computer or attempt any repairs before reading the Important Product 
Information Guide.

1. Remove the computer cover. See “Removing the computer cover” on page 14.
2. Remove the front bezel. See “Replacing the front bezel” on page 14.
3. Remove the optical drive. See “Replacing the optical drive” on page 15.

4. Remove the storage drive bracket. See “Replacing the storage drive” on page 17.
5. Remove the card reader. See “Replacing the card reader” on page 21.
6. Remove the Wi-Fi card. See “Replacing the Wi-Fi card” on page 25.

7. Remove the M.2 solid-state drive. See “Replacing the M.2 solid-state drive” on page 30.
8. Remove all memory modules. See “Replacing a memory module” on page 34.
9. Remove the heat sink and fan assembly. See “Replacing the heat sink and fan assembly” on page 36.

10. Remove the microprocessor. See “Replacing the microprocessor” on page 37.

11. Remove all PCI Express cards. See “Replacing a PCI Express card” on page 41.
12. Record the cable routing and cable connections, and then disconnect all cables from the system board. 

See “System board” on page 5.

13. Replace the system board.

Notes: 

• The numbers in the following figure show the locations of the screws instead of a specific order for 
removing and reinstalling the screws.

• Handle the system board carefully by its edges.

• The failing system board must be returned with a microprocessor socket cover to protect the pins 
during shipping and handling.

44 V530S-07ICB User Guide and Hardware Maintenance Manual

PR2021.03_CLHO-00900 - Pág 1927



14. Route and connect all the cables to the new system board.

15. Reinstall the removed parts. To complete the replacement, see “Completing the parts replacement” on 
page 45.

Completing the parts replacement
After completing the installation or replacement for all parts, reinstall the computer cover and reconnect the 
cables.

1. Ensure that all components have been reassembled correctly and that no tools or loose screws are left 
inside your computer.

2. Ensure that the cables are routed correctly before reinstalling the computer cover. Keep cables clear of 
the hinges and sides of the computer chassis to avoid interference when reinstalling the computer 
cover.

3. Reinstall the computer cover.

Figure 75. Reinstalling the computer cover

4. Place the computer in an upright position.

5. If a locking device is available, use it to lock the computer.
6. Reconnect the external cables and power cords to the corresponding connectors on the computer.
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Appendix A. Notices

Lenovo may not offer the products, services, or features discussed in this document in all countries. Consult 
your local Lenovo representative for information on the products and services currently available in your 
area. Any reference to a Lenovo product, program, or service is not intended to state or imply that only that 
Lenovo product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service 
that does not infringe any Lenovo intellectual property right may be used instead. However, it is the user's 
responsibility to evaluate and verify the operation of any other product, program, or service.

Lenovo may have patents or pending patent applications covering subject matter described in this 
document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents. You can send 
license inquiries, in writing, to:  

Lenovo (United States), Inc. 
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS 
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some jurisdictions do not allow 
disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore, this statement may not apply to 
you.

This information could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made 
to the information herein; these changes will be incorporated in new editions of the publication. Lenovo may 
make improvements and/or changes in the products and/or the programs described in this publication at any 
time without notice.

The products described in this document are not intended for use in implantation or other life support 
applications where malfunction may result in injury or death to persons. The information contained in this 
document does not affect or change Lenovo product specifications or warranties. Nothing in this document 
shall operate as an express or implied license or indemnity under the intellectual property rights of Lenovo or 
third parties. All information contained in this document was obtained in specific environments and is 
presented as an illustration. The result obtained in other operating environments may vary.

Lenovo may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without 
incurring any obligation to you.

Any references in this publication to non-Lenovo Web sites are provided for convenience only and do not in 
any manner serve as an endorsement of those Web sites. The materials at those Web sites are not part of the 
materials for this Lenovo product, and use of those Web sites is at your own risk.

Any performance data contained herein was determined in a controlled environment. Therefore, the result 
obtained in other operating environments may vary significantly. Some measurements may have been made 
on development-level systems and there is no guarantee that these measurements will be the same on 
generally available systems. Furthermore, some measurements may have been estimated through 
extrapolation. Actual results may vary. Users of this document should verify the applicable data for their 
specific environment.
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Appendix B. Trademarks

LENOVO and LENOVO logo are trademarks of Lenovo. Mini DisplayPort (mDP) and DisplayPort are 
trademarks of the Video Electronics Standards Association. The terms HDMI and HDMI High-Definition 
Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States 
and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2019 Lenovo.
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Perfeito para usuários, melhor ainda para gerentes de TI 

O Computador Lenovo ThinkCentre M720q Tiny, é a escolha perfeita para gerentes de TI que 

procuram soluções de desktop seguras, confiáveis e de alto desempenho. Fácil de configurar, implantar e 
gerenciar em qualquer ambiente de escritório, a Série M possui a mais recente tecnologia de 
processamento, memória e possui várias opções de armazenamento. Além disso, recursos de segurança 
robustos são incorporados para proteger seus dados críticos e fornecer confiabilidade com a qual você e 
sua empresa podem contar. 

Potência real, resultados reais 

Apesar de ser 96% menor do que um desktop de tamanho normal, o Computador Lenovo ThinkCentre 
M720q Tiny é tão poderoso e responsivo. Com processadores Intel de até 6 núcleos, além de 

armazenamento SSD PCIe (em alguns modelos) e memória DDR4, ele leva tudo ao seu alcance, 
permitindo que você faça as coisas de maneira mais rápida e eficiente. 

Maior conectividade 

O Computador Lenovo ThinkCentre M720q Tiny vem com a quantidade certa de portas, incluindo 

portas USB 3.1 Geração 2, para transferência mais rápida de dados bem como carregamento de outros 
dispositivos mesmo quando o PC estiver desligado ou em modo de suspensão. Além disso, o usuário tem 
a possibilidade de configurar uma 3ª saída de vídeo opcional, que em conjunto com as portas integradas 
DisplayPort e HDMI, permite a conexão de até 3 monitores independentes, para aumentar sua 
produtividade e oferecer melhor experiência de visualização. Outra novidade do ThinkCentre M720q 
Tiny, são as placas de expansão PCIe, com novas opções de expansão, como 4x Portas Ethernet 

Gigabit, 2x Portas USB adicionais, 4x Portas Seriais ou 1x Porta USB Type-C/Thunderbolt. 
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Dados Técnicos 

Informações Gerais 

 Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional 

 Chipset: Intel B360 

 Video: Intel HD Graphics (1xVGA + 1xDisplayport + 1xHDMI) 

 Rede: Gigabit Ethernet 

 Conectores SATA / M.2: 1x SATA 6.0Gb/s + 1x M.2 PCie x4 

 Chip de Segurança (TPM): Chip de Criptografia (CHIP TPM) 

 Sensor de Intrusão /Intrusão no Chassis: Sensor de Intrusão 

 Alto Falante interno: 1.5W 

 Dimensões (L x P x A): 179mm x 182,9mm x 34,5mm 

Processador 

 Intel Core I3-8100T 

 ClockNativo: 3.10 GHz 

 Núcleos: núcleos: 4 threads: 4 

 Cache: 6 MB 

Memória 

 4GB (1x4GB) 

 Tipo: DDR4 SODIMM - 2666MHz 

 Memória Máxima: 2 x 16GB  

Fonte 

 65 watts AC/DC adapter 

 Autosensing 

 88% PSU 

Portas USB 

 3x USB-A 3.1 Gen1 

 2x USB-A 3.1 Gen2 

 1x USB-C 3.1 Gen1 
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Disco Rígido 

 500GB HD 

 7200 RPM 

 2.5" SATA3 

Peso 

 3165 gramas (bruto com embalagem) 
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Version 1.0 
Published April 2019 
Copyright©2019 ASRock INC. All rights reserved.

Copyright Notice:
No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or 
translated in any language, in any form or by any means, except duplication of 
documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of 
ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not 
be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used 
only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to 
infringe. 

Disclaimer:
Specifications and information contained in this documentation are furnished for 
informational use only and subject to change without notice, and should not be 
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for 
any errors or omissions that may appear in this documentation.  

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide 
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to 
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular 
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for 
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for 
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like), 
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any 
defect or error in the documentation or product.

 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that  

may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY
The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance 
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the 
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please 
follow the related regulations in advance.
“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate” 

ASRock Website: http://www.asrock.com
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AUSTRALIA ONLY
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian 
Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and 
compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our 
goods. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail 
to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If 
you require assistance please call ASRock Tel : +886-2-28965588 ext.123 (Standard 
International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the 
HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the 
United States and other countries.
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Chapter  1  Introduction
Thank you for purchasing ASRock H310CM-HG4 motherboard, a reliable 
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control. 
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s 
commitment to quality and endurance.

In this documentation, Chapter 1 and 2 contains the introduction of the 
motherboard and step-by-step installation guides. Chapter 3 contains the operation 
guide of the software and utilities. Chapter 4 contains the configuration guide of 
the BIOS setup.

1.1  Package Contents
•	 ASRock H310CM-HG4 Motherboard (Micro ATX Form Factor)
•	 ASRock H310CM-HG4 Quick Installation Guide 
•	 ASRock H310CM-HG4 Support CD  
•	 1 x I/O Panel Shield
•	 2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the 
content of this documentation will be subject to change without notice. In case any modi-
fications of this documentation occur, the updated version will be available on ASRock’s 
website without further notice. If you require technical support related to this mother-
board, please visit our website for specific information about the model you are using. You 
may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s website as well. ASRock 
website  http://www.asrock.com.
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1.2  Specifications

Platform •	 Micro ATX Form Factor
•	 Solid Capacitor design

CPU •	 Supports 9th and 8th Gen Intel® CoreTM Processors (Socket 
1151)    

•	 4 Power Phase design
•	 Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology

Chipset •	 Intel® H310

Memory •	 Dual Channel DDR4 Memory Technology
•	 2 x DDR4 DIMM Slots
•	 Supports DDR4 2666/2400/2133 non-ECC, un-buffered 

memory  
•	 Max. capacity of system memory: 32GB
•	 Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
•	 15μ Gold Contact in DIMM Slots

Expansion   
Slot

•	 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x16 mode)*
* Supports NVMe SSD as boot disks
•	 1 x PCI Express 2.0 x1 Slot

 Graphics •	 Intel® UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs 
can be supported only with processors which are GPU 
integrated.  

•	 Supports Intel® UHD Graphics Built-in Visuals : Intel® 
Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full 
HW Encode1, Intel® InTruTM 3D, Intel® Clear Video HD 
Technology, Intel® InsiderTM, Intel® UHD Graphics

•	 DirectX 12
•	 HWAEncode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, 

HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode 
only), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decode only)
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•	 Dual graphics output: Support D-Sub and HDMI  by 
independent display controllers   

•	 Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K 
(4096x2160) @ 30Hz

•	 Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 
60Hz

•	 Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and 
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant 
HDMI monitor is required)

•	 Supports HDCP 2.2 with HDMI 1.4 Port
•	 Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 Port 

 Audio •	 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec)  
* To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD 
front panel audio module and enable the multi-channel audio 
feature through the audio driver.
•	 Supports Surge Protection 
•	 ELNA Audio Caps

 LAN •	 PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
•	 1 x Realtek RTL8111H
•	 Supports Wake-On-LAN   
•	 Supports Lightning/ESD Protection 
•	 Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
•	 Supports PXE

Rear Panel 
I/O

•	 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port 
•	 1 x D-Sub Port
•	 1 x HDMI Port
•	 4 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)
•	 2 x USB 3.2 Gen1 Ports (Supports ESD Protection)
•	 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED 

LED)
•	 HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

Storage •	 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and 
Hot Plug
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Connector •	 1 x TPM Header
•	 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header
•	 1 x CPU Fan Connector (4-pin) 

* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 
1A (12W) fan power. 
•	 1 x Chassis/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan 

Speed Control)
* The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of 
maximum 2A (24W) fan power. 
* CHA_FAN1/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
•	 1 x 24 pin ATX Power Connector
•	 1 x 8 pin 12V Power Connector
•	 1 x Front Panel Audio Connector
•	 1 x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports 

ESD Protection)
•	 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.2 Gen1 ports) 

(Supports ESD Protection)

BIOS  
Feature

•	 AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
•	 ACPI 6.0 Compliant wake up events
•	 SMBIOS 2.7 Support
•	 DRAM, PCH 1.05V Voltage Multi-adjustment

Hardware  
Monitor

•	 Temperature Sensing: CPU, Chassis/Water Pump Fans 
•	 Fan Tachometer: CPU, Chassis/Water Pump Fans 
•	 Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU  

temperature): CPU, Chassis/Water Pump Fans 
•	 Fan Multi-Speed Control: CPU, Chassis/Water Pump Fans 
•	 CASE OPEN detection
•	 Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

OS •	 Microsoft® Windows® 10 64-bit 

Certifica-
tions

•	 FCC, CE
•	 ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
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 * For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting 
the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party 
overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to 
the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense. 
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)

2 CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

3 2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)

4 Chassis/Water Pump Fan (CHA_FAN1/WP)

5 ATX Power Connector (ATXPWR1)

6 USB 3.2 Gen1 Header (USB3_3_4)

7 USB 2.0 Header (USB_5_6)

8 SATA3 Connector (SATA3_2)

9 SATA3 Connector (SATA3_3)

10 SATA3 Connector (SATA3_0)

11 SATA3 Connector (SATA3_1)

12 System Panel Header (PANEL1)

13 TPM Header (TPMS1)

14 Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)

15 Clear CMOS Pad (CLRMOS1)

16 Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)
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1.4  I/O Panel

No. Description No. Description

1 USB 2.0 Ports (USB12) 6 USB 2.0 Ports (USB_34) 

2 LAN RJ-45 Port* 7 USB 3.2 Gen1 Ports (USB3_12)

3 Line In (Light Blue)** 8 HDMI Port

4 Front Speaker (Lime)** 9 D-Sub Port

5 Microphone (Pink)** 10 PS/2 Keyboard/Mouse Port

10 6 589

1 2 4

7

3
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** To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD front panel audio module and enable the multi-
channel audio feature through the audio driver.

Please set Speaker Configuration to “7.1 Speaker”in the Realtek HD Audio Manager.

Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function
Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out
Lime (Rear panel) Front Speaker Out
Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out
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This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, 
study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions
Take note of the following precautions before you install motherboard components 
or change any motherboard settings.

•	 Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard 
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard 
components.

•	 In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components, 
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded 
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

•	 Hold components by the edges and do not touch the ICs.
•	 Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or 

in the bag that comes with the components.
•	 When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-

tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

Chapter  2  Installation
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2.1  Installing the CPU

1. Before you insert the 1151-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the 
socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not 
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU 
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.

1

2

A

B
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3
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if 
you wish to return the motherboard for after service.
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2.2  Installing the CPU Fan and Heatsink

1 2

CPU_FAN
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2.3  Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides two 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots, 
and supports Dual Channel Memory Technology. 

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to 
the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect 
orientation.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same 
brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs. 

2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one memory 
module installed.

3. It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.
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2.4  Expansion Slots (PCI Express Slots)
There are 2 PCI Express slots on the motherboard.

PCIe slots: 

PCIE1 (PCIe 2.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.  
PCIE2 (PCIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards. 

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is 
switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the 
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start 
the installation.
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2.5  Onboard Headers and Connectors

System Panel Header
(9-pin PANEL1)
(see p.6, No. 12)

Connect the power 
button, reset button and 
system status indicator on 
the chassis to this header 
according to the pin 
assignments below. Note 
the positive and negative 
pins before connecting 
the cables.

GND RESET#

PWRBTN#

PLED-

PLED+

GND

HDLED-

HDLED+

1

GND

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over 
these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors 
will cause permanent damage to the motherboard.

PWRBTN (Power Button): 
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn 
off your system using the power button.

RESET (Reset Button): 
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the 
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED): 
Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the 
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The 
LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED): 
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the 
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power 
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-
ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the 
pin assignments are matched correctly.
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Chassis Intrusion and 
Speaker Header
(7-pin SPK_CI1)
(see p.6, No. 14)

Please connect the  
chassis intrusion and the 
chassis speaker to this 
header.

Serial ATA3 Connectors
(SATA3_0: 
see p.6, No. 10)
(SATA3_1: 
see p.6, No. 11)
(SATA3_2: 
see p.6, No. 8)
(SATA3_3: 
see p.6, No. 9)

These four SATA3 
connectors support SATA 
data cables for internal 
storage devices with up to 
6.0 Gb/s data transfer rate. 

USB 2.0 Header
(9-pin USB_5_6)
(see p.6, No. 7)

There is one USB 
2.0 header on this 
motherboard. This USB 
2.0 header can support 
two ports.

USB 3.2 Gen1 Header
(19-pin USB3_3_4)
(see p.6, No. 6) 

There is one header on 
this motherboard. This 
USB 3.2 Gen1 header can 
support two ports. 

1

IntA_P3_D+

ID

IntA_P3_D-

GND

IntA_P3_SSTX+

GND

IntA_P3_SSTX-

IntA_P3_SSRX+

IntA_P3_SSRX-

VbusVbus

Vbus

IntA_P2_SSRX-

IntA_P2_SSRX+

GND

IntA_P2_SSTX-

IntA_P2_SSTX+

GND

IntA_P2_D-

IntA_P2_D+

DUMMY

GND GND

P+

P-

P+

P-

USB_PWR USB_PWR

1

1
+5V

SIGNAL

GNDDUMMY

DUMMY

SPEAKER DUMMY

SA
TA

3_
0

SA
TA

3_
1

SA
TA

3_
2

SA
TA

3_
3
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Front Panel Audio Header
(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.6, No. 16)

This header is for 
connecting audio devices 
to the front audio panel. 

Chassis/Water Pump Fan 
Connector
(4-pin CHA_FAN1/WP)
(see p.6, No. 4)

This motherboard  
provides a 4-Pin water 
cooling chassis fan  
connectors. If you plan to 
connect a 3-Pin chassis 
water cooler fan, please 
connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FAN1)
(see p.6, No. 2)

This motherboard  
provides a 4-Pin CPU fan 
(Quiet Fan) connector. 
If you plan to connect a 
3-Pin CPU fan, please 
connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWR1)
(see p.6, No. 5)

This motherboard  
provides a 24-pin ATX 
power connector. To use a 
20-pin ATX power supply, 
please plug it along Pin 1 
and Pin 13.

J_SENSE

OUT2_L

1

MIC_RED

OUT_RET

OUT2_R

MIC2_R

MIC2_LGND

PRESENCE#

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis 
must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our 
manual and chassis manual to install your system.

2. If you use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by 
the steps below: 
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L. 
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L. 
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND). 
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to 
connect them for the AC’97 audio panel. 
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel 
and adjust “Recording Volume”.

FAN_VOLTAGE
GND

CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

1     2     3    4

GND

FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

FAN_VOLTAGE

1     2     3    4

12  

 1

24

13
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ATX 12V Power 
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.6, No. 1)

This motherboard  
provides an 8-pin ATX 
12V power connector. To 
use a 4-pin ATX power 
supply, please plug it along 
Pin 1 and Pin 5.

TPM Header
(17-pin TPMS1)
(see p.6,  No. 13)

This connector supports Trusted 
Platform Module (TPM) system, 
which can securely store keys, 
digital certificates, passwords, 
and data. A TPM system also 
helps enhance network security, 
protects digital identities, and 
ensures platform integrity.

Clear CMOS Pad
(CLRMOS1)
(see p.6, No. 15)

CLRMOS1 allows you to
clear the data in CMOS. To
clear CMOS, take out the
CMOS battery and short the
Clear CMOS Pad.

1

G
N
D

SM
B_

D
A
TA

_M
A
IN

LA
D
2

LA
D
1

G
N
D

S_
PW

RD
W
N
#

SE
RI
RQ

#

G
N
D

P
C
IC
LK

P
C
IR
ST

#

LA
D
3

+
3
V

LA
D
0

+
3V

S
B

G
N
D

FR
A
M
E

SM
B_

C
LK

_M
A
IN

5

1

8

4

PR2021.03_CLHO-00900 - Pág 1965



English

22

Chapter  3  Software and Utilities Operation 

3.1  Installing Drivers
The Support CD that comes with the motherboard contains necessary drivers and 
useful utilities that enhance the motherboard’s features.

Running The Support CD
To begin using the support CD, insert the CD into your CD-ROM drive. The CD 
automatically displays the Main Menu if “AUTORUN” is enabled in your computer. 
If the Main Menu does not appear automatically, locate and double click on the file 
“ASRSETUP.EXE” in the Support CD to display the menu.

Drivers Menu
The drivers compatible to your system will be auto-detected and listed on the 
support CD driver page. Please click Install All or follow the order from top to 
bottom to install those required drivers. Therefore, the drivers you install can work 
properly.

Utilities Menu
The Utilities Menu shows the application software that the motherboard supports. 
Click on a specific item then follow the installation wizard to install it.
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3.2  A-Tuning
A-Tuning is ASRock’s multi purpose software suite with a new interface, more new 
features and improved utilities.

3.2.1  Installing A-Tuning

A-Tuning can be downloaded from ASRock Live Update & APP Shop. After the 
installation, you will find the icon “A-Tuning“ on your desktop. Double-click the  
“A-Tuning“           icon, A-Tuning main menu will pop up.

3.2.2  Using A-Tuning

There are four sections in A-Tuning main menu: Operation Mode, System Info, 
FAN-Tastic Tuning and Settings.

Operation Mode
Choose an operation mode for your computer.
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System Info
View information about the system.  
*The System Browser tab may not appear for certain models.

FAN-Tastic Tuning

Configure up to five different fan speeds using the graph. The fans will automatically shift 
to the next speed level when the assigned temperature is met. 
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Settings
Configure ASRock A-Tuning. Click to select "Auto run at Windows Startup" if you 
want A-Tuning to be launched when you start up the Windows operating system.

PR2021.03_CLHO-00900 - Pág 1969



English

26

3.3  ASRock Live Update & APP Shop
The ASRock Live Update & APP Shop is an online store for purchasing and 
downloading software applications for your ASRock computer. You can quickly and 
easily install various apps and support utilities. With ASRock Live Update & APP 
Shop, you can optimize your system and keep your motherboard up to date simply 
with a few clicks.

Double-click    on your desktop to access ASRock Live Update & APP Shop 
utility.

*You need to be connected to the Internet to download apps from the ASRock Live Update & APP Shop.

3.3.1  UI Overview

Category Panel: The category panel contains several category tabs or buttons that 
when selected the information panel below displays the relative information.

Information Panel: The information panel in the center displays data about the 
currently selected category and allows users to perform job-related tasks. 

Hot News: The hot news section displays the various latest news. Click on the image 
to visit the website of the selected news and know more.

Information Panel

Hot NewsCategory Panel
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3.3.2  Apps
When the "Apps" tab is selected, you will see all the available apps on screen for you 
to download.  

Installing an App
Step 1 

Find the app you want to install. 

The most recommended app appears on the left side of the screen. The other various 
apps are shown on the right. Please scroll up and down to see more apps listed.

You can check the price of the app and whether you have already intalled it or not.

 - The red icon displays the price or "Free" if the app is free of charge.

 - The green "Installed" icon means the app is installed on your computer.

Step 2 

Click on the app icon to see more details about the selected app.
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Step 3 

If you want to install the app, click on the red icon  to start downloading.

Step 4 

When installation completes, you can find the green "Installed" icon appears on the 
upper right corner.

To uninstall it, simply click on the trash can icon .  
*The trash icon may not appear for certain apps.
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Upgrading an App
You can only upgrade the apps you have already installed. When there is an 
available new version for your app, you will find the mark of "New Version"   
appears below the installed app icon.

Step 1 

Click on the app icon to see more details.

Step 2 

Click on the yellow icon   to start upgrading.
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3.3.3  BIOS & Drivers

Installing BIOS or Drivers

When the "BIOS & Drivers" tab is selected, you will see a list of recommended or 
critical updates for the BIOS or drivers. Please update them all soon.

Step 1 

Please check the item information before update. Click on  to see more details.

Step 2

Click to select one or more items you want to update. 

Step 3

Click Update to start the update process.
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3.3.4  Setting

In the "Setting" page, you can change the language, select the server location, and 
determine if you want to automatically run the ASRock Live Update & APP Shop 
on Windows startup.
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Chapter  4  UEFI SETUP UTILITY

4.1  Introduction
This section explains how to use the UEFI SETUP UTILITY to configure your 
system. You may run the UEFI SETUP UTILITY by pressing <F2> or <Del> right 
after you power on the computer, otherwise, the Power-On-Self-Test (POST) will 
continue with its test routines. If you wish to enter the UEFI SETUP UTILITY after 
POST, restart the system by pressing <Ctl> + <Alt> + <Delete>, or by pressing the 
reset button on the system chassis. You may also restart by turning the system off 
and then back on.

Because the UEFI software is constantly being updated, the following UEFI setup screens 
and descriptions are for reference purpose only, and they may not exactly match what you 
see on your screen.
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4.2  EZ Mode
The EZ Mode screen appears when you enter the BIOS setup program by default. EZ 
mode is a dashboard which contains multiple readings of the system’s current status. 
You can check the most crucial information of your system, such as CPU speed, 
DRAM frequency, SATA information, fan speed, etc. 

Press <F6> or click the "Advanced Mode" button at the upper right corner of the 
screen to switch to "Advanced Mode" for more options.

  No. Function

1 Help

2 Load UEFI Defaults

3 Save Changes and Exit

4 Discard Changes

5 Change Language

6 Switch to Advanced Mode
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4.3  Advanced Mode
The Advanced Mode provides more options to configure the BIOS settings. Refer to 
the following sections for the detailed configurations.

To access the EZ Mode, press <F6> or click the "EZ Mode" button at the upper right 
corner of the screen.

4.3.1  UEFI Menu Bar

The top of the screen has a menu bar with the following selections:

Main For setting system time/date information

OC Tweaker For overclocking configurations

Advanced For advanced system configurations

Tool Useful tools

H/W Monitor Displays current hardware status

Security For security settings

Boot For configuring boot settings and boot priority

Exit Exit the current screen or the UEFI Setup Utility
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4.3.2  Navigation Keys
Use <      > key or <      > key to choose among the selections on the menu bar, and 
use <      > key or <      > key to move the cursor up or down to select items, then 
press <Enter> to get into the sub screen. You can also use the mouse to click your 
required item.

Please check the following table for the descriptions of each navigation key.

  Navigation Key(s) Description

+  /  - To change option for the selected items

<Tab> Switch to next function

<PGUP> Go to the previous page

<PGDN> Go to the next page

<HOME> Go to the top of the screen

<END> Go to the bottom of the screen

<F1> To display the General Help Screen

<F5> Add / Remove Favorite

<F7> Discard changes and exit the SETUP UTILITY

<F9> Load optimal default values for all the settings

<F10> Save changes and exit the SETUP UTILITY

<F12> Print screen

<ESC> Jump to the Exit Screen or exit the current screen
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4.4  Main Screen
When you enter the UEFI SETUP UTILITY, the Main screen will appear and 
display the system overview.

My Favorite
Display your collection of BIOS items. Press F5 to add/remove your favorite items.
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4.5  OC Tweaker Screen

In the OC Tweaker screen, you can set up overclocking features.

CPU Configuration

Boot Performance Mode   
Default is Max Non-Turbo performance mode. It will keep cpu Flex-ratio till OS 
handoff. Max Battery mode will set CPU ratio as x8 till OS handoff. This option is 
suggested for BCLK overclocking.

FCLK Frequency
Configure the FCLK Frequency.

AVX Ratio Offset
AVX Ratio Offset specifies a negative offset from the CPU Ratio for AVX workloads. 
AVX is a more stressful workload that lowers the AVX ratio to ensure maximum 
possible ratio for SSE workloads.

Because the UEFI software is constantly being updated, the following UEFI setup screens 
and descriptions are for reference purpose only, and they may not exactly match what you 
see on your screen.
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BCLK Aware Adaptive Voltage
Configure the BCLK Aware Adaptive Voltage. When enabled, pcode will be aware 
of the BCLK frequency when calculating the CPU V/F curves. This is ideal for 
BCLK OC to avoid high voltage overrides.

Ring to Core Ratio Offset
Disable Ring to Core Ratio Offset so the ring and core can run at the same 
frequency.

Intel SpeedStep Technology
Intel SpeedStep technology allows processors to switch between multiple frequen-
cies and voltage points for better power saving and heat dissipation.

Intel Turbo Boost Technology
Intel Turbo Boost Technology enables the processor to run above its base operating 
frequency  when the operating system requests the highest performance state.

Intel Speed Shift Technology
Enable/Disable Intel Speed Shift Technology support. Enabling will expose the 
CPPC v2 interface to allow for hardware controlled P-sates.

Long Duration Power Limit
Configure Package Power Limit 1 in watts. When the limit is exceeded, the CPU 
ratio will be lowered after a period of time. A lower limit can protect the CPU and 
save power, while a higher limit may improve performance.

Long Duration Maintained
Configure the period of time until the CPU ratio is lowered when the Long 
Duration Power Limit is exceeded.

Short Duration Power Limit
Configure Package Power Limit 2 in watts. When the limit is exceeded, the CPU 
ratio will be lowered immediately. A lower limit can protect the CPU and save 
power, while a higher limit may improve performance.

CPU Core Current Limit
Configure the current limit of the CPU core. A lower limit can protect the CPU and 
save power, while a higher limit may improve performance.

GT Current Limit
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Configure the current limit of the GT slice. A lower limit can protect the CPU and 
save power, while a higher limit may improve performance.

DRAM Configuration

DRAM Tweaker

Fine tune the DRAM settings by leaving marks in checkboxes. Click OK to confirm and 
apply your new settings.

DRAM Timing Configuration

DRAM Frequency Clock

Select Auto for optimized settings.

DRAM Frequency
If [Auto] is selected, the motherboard will detect the memory module(s) inserted 
and assign the appropriate frequency automatically.

Primary Timing

CAS# Latency (tCL)

The time between sending a column address to the memory and the beginning of the data 
in response.

RAS# to CAS# Delay and Row Precharge (tRCDtRP) 
RAS# to CAS# Delay : The number of clock cycles required between the opening of 
a row of memory and accessing columns within it.  
Row Precharge: The number of clock cycles required between the issuing of the 
precharge command and opening the next row.

RAS# Active Time (tRAS)

The number of clock cycles required between a bank active command and issuing the 
precharge command. 

Command Rate (CR)

The delay between when a memory chip is selected and when the first active command can 
be issued.

Secondary Timing

Write Recovery Time (tWR)
The amount of delay that must elapse after the completion of a valid write operation, 
before an active bank can be precharged.
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Refresh Cycle Time (tRFC)
The number of clocks from a Refresh command until the first Activate command to 
the same rank.

RAS to RAS Delay (tRRD_L) 
The number of clocks between two rows activated in different banks of the same 
rank.

RAS to RAS Delay (tRRD_S) 

The number of clocks between two rows activated in different banks of the same 
rank.

Write to Read Delay (tWTR_L)

The number of clocks between the last valid write operation and the next read command to 
the same internal bank.

Write to Read Delay (tWTR_S)

The number of clocks between the last valid write operation and the next read command to 
the same internal bank.

Read to Precharge (tRTP)
The number of clocks that are inserted between a read command to a row pre-
charge command to the same rank.

Four Activate Window (tFAW)
The time window in which four activates are allowed the same rank.

CAS Write Latency (tCWL)
Configure CAS Write Latency.

Third Timing

tREFI
Configure refresh cycles at an average periodic interval.

tCKE
Configure the period of time the DDR4 initiates a minimum of one refresh 
command internally once it enters Self-Refresh mode.
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Turn Around Timing

tRDRD_sg
Configure between module read to read delay.

tRDRD_dg
Configure between module read to read delay.

tRDRD_dr
Configure between module read to read delay.

tRDRD_dd
Configure between module read to read delay.

tRDWR_sg
Configure between module read to write delay.

tRDWR_dg
Configure between module read to write delay.

tRDWR_dr
Configure between module read to write delay.

tRDWR_dd
Configure between module read to write delay.

tWRRD_sg
Configure between module write to read delay.

tWRRD_dg
Configure between module write to read delay.

tWRRD_dr
Configure between module write to read delay.

tWRRD_dd
Configure between module write to read delay.

tWRWR_sg
Configure between module write to write delay.

PR2021.03_CLHO-00900 - Pág 1985



English

42

tWRWR_dg
Configure between module write to write delay.

tWRWR_dr
Configure between module write to write delay.

tWRWR_dd
Configure between module write to write delay.

Round Trip Timing

RTL Init Value 
Configure round trip latency init value for round trip latency training.

IO-L Init Value 
Configure IO latency init value for IO latency training.

RTL (CH A) 
Configure round trip latency for channel A.

RTL (CH B) 

Configure round trip latency for channel B.

IO-L (CH A) 

Configure IO latency for channel A.

IO-L (CH B) 
Configure IO latency for channel B.

IO-L Offset (CH A) 
Configure IO latency offset for channel A.

IO-L Offset (CH B) 
Configure IO latency offset for channel B.

RFR Delay (CH A) 
Configure RFR Delay for Channel A.

RFR Delay (CH B) 

Configure RFR Delay for Channel B.
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Advanced Setting

ODT WR (CH A)
Configure the memory on die termination resistors' WR for channel A.

ODT PARK (CH A)
Configure the memory on die termination resistors' PARK for channel A.

ODT NOM (CH A)
Use this to change ODT (CH A) Auto/Manual settings. The default is [Auto].

Dll Bandwidth 0

Configure the Dll Bandwidth 0.

Dll Bandwidth 1

Configure the Dll Bandwidth 1.

Dll Bandwidth 2

Configure the Dll Bandwidth 2.

Dll Bandwidth 3

Configure the Dll Bandwidth 3.

Command Tristate 

Configure the Command Tristate Support.

Realtime Memory Timing

Configure the realtime memory timings. 

[Enabled]  The system will allow performing realtime memory timing changes after 
MRC_DONE. 

MRC Fast Boot

Enable Memory Fast Boot to skip DRAM memory training for booting faster.Save User 
Default
Type a profile name and press enter to save your settings as user default.

Voltage Configuration

DRAM Voltage
Use this to configure DRAM Voltage. The default value is [Auto].
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PCH +1.0 Voltage
Configure the chipset voltage (1.0V).

Load User Default
Load previously saved user defaults.

Save User UEFI Setup Profile to Disk
Save current UEFI settings as an user default profile to disk.

Load User UEFI Setup Profile to Disk
Load previously saved user defaults from the disk.
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4.6  Advanced Screen
In this section, you may set the configurations for the following items: CPU  
Configuration, Chipset Configuration, Storage Configuration, Super IO Configura-
tion, ACPI Configuration, USB Configuration and Trusted Computing.

UEFI Configuration

UEFI Setup Style

Select the default mode when entering the UEFI setup utility.

Active Page on Entry

Select the default page when entering the UEFI setup utility.

Full HD UEFI
When [Auto] is selected, the resolution will be set to 1920 x 1080 if the monitor  
supports Full HD resolution. If the monitor does not support Full HD resolution, 
then the resolution will be set to 1024 x 768. When [Disable] is selected, the  
resolution will be set to 1024 x 768 directly.

Setting wrong values in this section may cause the system to malfunction.
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4.6.1  CPU Configuration

Intel Hyper Threading Technology

Intel Hyper Threading Technology allows multiple threads to run on each core, so that the 
overall performance on threaded software is improved.

Active Processor Cores
Select the number of cores to enable in each processor package.

CPU C States Support
Enable CPU C States Support for power saving. It is recommended to keep C3, C6 
and C7 all enabled for better power saving.

Enhanced Halt State (C1E)
Enable Enhanced Halt State (C1E) for lower power consumption.

CPU C3 State Support

Enable C3 sleep state for lower power consumption.

CPU C6 State Support
Enable C6 sleep state for lower power consumption.

CPU C7 State Support
Enable C7 sleep state for lower power consumption.

PR2021.03_CLHO-00900 - Pág 1990



En
gl

is
h

47

H310CM-HG4

Package C State Support

Enable CPU, PCIe, Memory, Graphics C State Support for power saving.

CFG Lock

This item allows you to disable or enable the CFG Lock.

CPU Thermal Throttling
Enable CPU internal thermal control mechanisms to keep the CPU from  
overheating.

Intel Virtualization Technology
Intel Virtualization Technology allows a platform to run multiple operating systems 
and applications in independent partitions, so that one computer system can 
function as multiple virtual systems.

Hardware Prefetcher
Automatically prefetch data and code for the processor. Enable for better 
performance.

Adjacent Cache Line Prefetch
Automatically prefetch the subsequent cache line while retrieving the currently 
requested cache line. Enable for better performance.

Software Guard Extensions (SGX)
Use this item to enable or disable Software Controlled Software Guard Extensions 
(SGX).
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4.6.2  Chipset Configuration

Primary Graphics Adapter 
Select a primary VGA.

Above 4G Decoding
Enable or disable 64bit capable Devices to be decoded in Above 4G Address Space 
(only if the system supports 64 bit PCI decoding).

VT-d
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O helps your virtual machine 
monitor better utilize hardware by improving application compatibility and 
reliability, and providing additional levels of manageability, security, isolation, and 
I/O performance.

PCIE1 Link Speed
Select the link speed for PCIE1.

PCIE2 Link Speed
Select the link speed for PCIE2.

PCI Express Native Control
Select Enable for enhanced PCI Express power saving in OS.
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PCIE ASPM Support

This option enables/disables the ASPM support for all CPU downstream devices.

PCH PCIE ASPM Support

This option enables/disables the ASPM support for all PCH PCIE devices.

DMI ASPM Support

This option enables/disables the control of ASPM on CPU side of the DMI Link.

PCH DMI ASPM Support

This option enables/disables the ASPM support for all PCH DMI devices.

Share Memory 

Configure the size of memory that is allocated to the integrated graphics processor when 
the system boots up.

IGPU Multi-Monitor 

Select disable to disable the integrated graphics when an external graphics card is installed. 
Select enable to keep the integrated graphics enabled at all times.

Onboard LAN
Enable or disable the onboard network interface controller.

Onboard HD Audio
Enable/disable onboard HD audio. Set to Auto to enable onboard HD audio and 
automatically disable it when a sound card is installed.

Front Panel
Enable/disable front panel HD audio. 

Onboard HDMI HD Audio
Enable audio for the onboard digital outputs.

Deep Sleep
Configure deep sleep mode for power saving when the computer is shut down.

Restore on AC/Power Loss
Select the power state after a power failure. If [Power Off] is selected, the power will 
remain off when the power recovers. If [Power On] is selected, the system will start 
to boot up when the power recovers.
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4.6.3  Storage Configuration

SATA Controller(s)
Enable/disable the SATA controllers.

SATA Controller Speed
Indicates the maximum speed the SATA controller can support.

SATA Aggressive Link Power Management
SATA Aggressive Link Power Management allows SATA devices to enter a low 
power state during periods of inactivity to save power. It is only supported by AHCI 
mode.

Hard Disk S.M.A.R.T. 
S.M.A.R.T stands for Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology. It is a 
monitoring system for computer hard disk drives to detect and report on various 
indicators of reliability.
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4.6.4  Super IO Configuration

PS2 Y-Cable
Enable the PS2 Y-Cable or set this option to Auto.
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4.6.5  ACPI Configuration

Suspend to RAM
Select disable for ACPI suspend type S1. It is recommended to select auto for ACPI 
S3 power saving.

PS/2 Keyboard Power On
Allow the system to be waked up by a PS/2 Keyboard.

PCIE Devices Power On
Allow the system to be waked up by a PCIE device and enable wake on LAN.

RTC Alarm Power On
Allow the system to be waked up by the real time clock alarm. Set it to By OS to let 
it be handled by your operating system.

USB Keyboard/Remote Power On
Allow the system to be waked up by an USB keyboard or remote controller.

USB Mouse Power On
Allow the system to be waked up by an USB mouse.
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4.6.6  USB Configuration

Legacy USB Support
Enable or disable Legacy OS Support for USB 2.0 devices. If you encounter USB 
compatibility issues it is recommended to disable legacy USB support. Select UEFI 
Setup Only to support USB devices under the UEFI setup and Windows/Linux 
operating systems only.

PS/2 Simulator
Enable the support of I/O port 60h/64h emulation. This should be enabled for the 
complete USB keyboard legacy support for non-USB aware OSes.

XHCI Hand-off

This is a workaround for OSes without XHCI hand-off support. The XHCI 
ownership change should be claimed by XHCI driver.
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4.6.7  Trusted Computing

Security Device Support
Enable or disable BIOS support for security device.
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4.7  Tools

UEFI Tech Service
Contact ASRock Tech Service if you are having trouble with your PC. Please setup 
network configuration before using UEFI Tech Service.

Instant Flash
Save UEFI files in your USB storage device and run Instant Flash to update your 
UEFI. 

Internet Flash - DHCP (Auto IP), Auto

ASRock Internet Flash downloads and updates the latest UEFI firmware version 
from our servers for you. Please setup network configuration before using Internet 
Flash.  
*For BIOS backup and recovery purpose, it is recommended to plug in your USB   
   pen drive before using this function.
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Network Configuration
Use this to configure internet connection settings for Internet Flash.

Internet Setting
Enable or disable sound effects in the setup utility.

UEFI Download Server
Select a server to download the UEFI firmware.
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4.8  Hardware Health Event Monitoring Screen
This section allows you to monitor the status of the hardware on your system, 
including the parameters of the CPU temperature, motherboard temperature, fan 
speed and voltage.

Fan Tuning

Measure Fan Min Duty Cycle.

Fan-Tastic Tuning
Select a fan mode for CPU Fans 1&2, or choose Customize to set 5 CPU 
temperatures and assign a respective fan speed for each temperature.

CPU Fan 1 Setting

Select a fan mode for CPU Fans 1, or choose Customize to set 5 CPU temperatures and 
assign a respective fan speed for each temperature.

CHA_FAN1 / W_Pump Switch
Select Chassis Fan 1 or Water Pump mode. 

Chassis Fan 1 Control Mode

Select PWM mode or DC mode for Chassis Fan 1. 

Chassis Fan 1 Setting
Select a fan mode for Chassis Fan 1, or choose Customize to set 5 CPU temperatures 
and assign a respective fan speed for each temperature.
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Chassis Fan 1 Temp Source

Select a fan temperature source for Chassis Fan 1.

Case Open Feature
Enable or disable Case Open Feature to detect whether the chassis cover has been 
removed.
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4.9  Security Screen
In this section you may set or change the supervisor/user password for the system. 
You may also clear the user password.

Supervisor Password
Set or change the password for the administrator account. Only the administrator 
has authority to change the settings in the UEFI Setup Utility. Leave it blank and 
press enter to remove the password.

User Password
Set or change the password for the user account. Users are unable to change the 
settings in the UEFI Setup Utility. Leave it blank and press enter to remove the 
password.

Secure Boot
Use this item to enable or disable support for Secure Boot.

Intel(R) Platform Trust Technology
Enable/disable Intel PTT in ME. Disable this option to use discrete TPM Module.
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4.10  Boot Screen
This section displays the available devices on your system for you to configure the 
boot settings and the boot priority.

Fast Boot 
Fast Boot minimizes your computer's boot time. In fast mode you may not boot 
from an USB storage device. The VBIOS must support UEFI GOP if you are using 
an external graphics card. Please notice that Ultra Fast mode will boot so fast that 
the only way to enter this UEFI Setup Utility is to Clear CMOS or run the Restart to 
UEFI utility in Windows.

Boot From Onboard LAN
Allow the system to be waked up by the onboard LAN.

Setup Prompt Timeout

Configure the number of seconds to wait for the setup hot key.

Bootup Num-Lock
Select whether Num Lock should be turned on or off when the system boots up. 

Boot Beep

Select whether the Boot Beep should be turned on or off when the system boots up. Please 
note that a buzzer is needed.
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Full Screen Logo
Enable to display the boot logo or disable to show normal POST messages.

AddOn ROM Display
Enable AddOn ROM Display to see the AddOn ROM messages or configure the 
AddOn ROM if you've enabled Full Screen Logo. Disable for faster boot speed.

Boot Failure Guard Message
If the computer fails to boot for a number of times the system automatically restores 
the default settings. 

CSM (Compatibility Support Module)

CSM 
Enable to launch the Compatibility Support Module. Please do not disable unless 
you’re running a WHCK test. 

Launch PXE OpROM Policy 

Select UEFI only to run those that support UEFI option ROM only. Select Legacy 
only to run those that support legacy option ROM only. Select Do not launch to not 
execute both legacy and UEFI option ROM.
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Launch Storage OpROM Policy
Select UEFI only to run those that support UEFI option ROM only. Select Legacy 
only to run those that support legacy option ROM only. Select Do not launch to not 
execute both legacy and UEFI option ROM.

Other PCI Device ROM Priority 
For PCI devices other than Network. Mass storage or Video defines which OpROM 
to launch.
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4.11  Exit Screen

Save Changes and Exit
When you select this option the following message, “Save configuration changes 
and exit setup?” will pop out. Select [OK] to save changes and exit the UEFI SETUP 
UTILITY.

Discard Changes and Exit
When you select this option the following message, “Discard changes and exit 
setup?” will pop out. Select [OK] to exit the UEFI SETUP UTILITY without saving 
any changes.

Discard Changes
When you select this option the following message, “Discard changes?” will pop 
out. Select [OK] to discard all changes.

Load UEFI Defaults
Load UEFI default values for all options. The F9 key can be used for this operation.

Launch EFI Shell from filesystem device
Copy shellx64.efi to the root directory to launch EFI Shell.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, you’re welcome 
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer 
for further information. For technical questions, please submit a support request 
form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation
2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,

Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33

Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.

Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026
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DECLARATION  OF CONFORMITY 

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a) 
 
 
 
 
 

Responsible Party Name: ASRock Incorporation 
 

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

+1-909-590-8308/+1-909-590-1026

     
 

Phone/Fax No:
 

hereby declares that the product 
 

Product Name : Motherboard 

Model Number :  

Conforms to the following speci�cations: 
 

    FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators 
 

Supplementary Information: 
 

�is device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) �is device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation. 
 
Representative Person’s Name:     James  

Signature :   

Date : May 12, 2017 
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EU Declaration of Conformity 
  
For the following equipment:

Motherboard
(Product Name)

H310CM-HG4 / ASRock
(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation
(Manufacturer Name)

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)
(Manufacturer Address)

ASRock EUROPE B.V.
(Company Name)

Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands
(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

(Name, Surname)
A.V.P
(Position / Title)
April 16, 2019
(Date)

P/N: 15G0621500M0AK V1.0

 EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016) 
☐ EN 55022:2010/AC:2011 Class B  EN 55024:2010/A1:2015 

 EN 55032:2012+AC:2013 Class B  EN 61000-3-3:2013 
 EN 61000-3-2:2014 

LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016) 
 EN 60950-1 : 2011+ A2: 2013 ☐☐  EN 60950-1 : 2006/A12: 2011 

 

 RoHS — Directive 2011/65/EU 
 CE marking 

                              
    (EU conformity marking) 

☐
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Scanner de Mesa para 
Grupos de Trabalho
Scanner de Documentos de Alta Velocidade
com Rede Wireless para Médios e Grandes
Grupos de Trabalho
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Suprimentos & Acessórios◊:

CS-A3001 Folha de Suporte de Reposição (5 pacotes - 
Rendimento: Aprox. 500 digitalizações cada) 

CS-CA001 Folha de Suporte para Cartões de Plás  cos (5 pacotes - 
Rendimento: Aprox. 500 digitalizações cada) 

PRK-A2001 Kit de Rolos (Rendimento: Aprox. 200.000 páginas)

• Digitaliza documentos simples ou frente e verso em uma única 
passagem, em cores ou em preto/branco, a uma velocidade de até 
50 ppm (100 ipm)*

•  Digitalização de múl  plas páginas a par  r do alimentador automá  co 
de documentos (ADF) de 50 folhas de capacidade.

•  Interfaces de rede padrão Wireless 802.11b/g/n e Ethernet Gigabit 
(cabeada), assim como opções de conec  vidade local Wi-Fi Direct® e 
SuperSpeed USB 3.0.

•  Display Touchscreen Colorido de 3,7” com 48 atalhos programáveis 
para digitalização com um toque para des  nos comuns, incluindo 
aplica  vos de nuvemΔ, tais como GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE® / 
EVERNOTE® para Empresas, DROPBOX, BOX / BOX para Empresas, 
Microso  ® OneNote® e OneDrive® / OneDrive® para Empresas.

•  Des  nos de digitalização ampliados, incluindo: arquivo, imagem, 
e-mail, servidor de e-mail, FTP/SFTP, OCR, impressão, rede, pendrive‡, 
aplica  vos de nuvemΔ, assim como disposi  vos móveis que u  lizam o 
do aplica  vo gratuito□  Brother iPrint&Scan.

•  Digitaliza facilmente cartões de visita e cartões de plás  co em alto-relevo, 
recibos, fotos e documentos de até 497,8 cm^ de comprimento. 

•  Funções de o  mização de imagem integradas, incluindo a remoção 
de perfurações, remoção de fundo, remoção de páginas em branco, 
suporte para realinhamento, entre outros.

•  Funções avançadas de digitalização, incluindo detecção de alimentação 
múl  pla ultrassônica e sensor de atolamento de papel , Modo 2 em 
1 para captura de documentos tamanho 27,9 x 43,2 cm (11” x 17”) e 
Modo de Digitalização Con  nua para digitalização de páginas ilimitadas 
em um único arquivo.

•  Funções avançadas de segurança, incluindo: Leitor de cartão NFC 
Integrado, Secure Func  on Lock, SSL, Enterprise Security (802.1x), 
auten  cação do usuário de rede e pesquisa de endereços de e-mail 
corpora  vos através de Ac  ve Directory® (incluindo LDAP).

• Leitor de cartão NFC Integrado para autorização de acesso a 
disposi  vos e seleção de perfi l de digitalização personalizado

• Fornecido com um robusto pacote de so  ware de digitalização, 
incluindo OCR avançado, edição de PDF e programas de gestão de 
documentos empresariais.  

• Compa  vel com Kofax VRS®±, uma empresa líder em so  ware de 
processamento de imagem que avalia dinamicamente cada página 
digitalizada e aplica automa  camente as confi gurações corretas de 
qualidade de imagem.

• Brother Solu  ons Interface (BSI) integrada que permite aos 
programadores acessarem os serviços Web da Brother para criar 
soluções personalizadas e melhorar os fl uxos de trabalho da empresa.

• 1 ano de garan  a limitada.

Principais Caracterís  cas:

ADS-3600w
Este Scanner de Mesa de Alta Velocidade com redes Wireless e Ethernet Gigabit (cabeada) oferece, aos médios e 
grandes grupos de trabalho, recursos poderosos que ajudam a simplifi car a forma como os documentos são capturados, 
processados e enviados. Digitalize, diretamente do display touchscreen colorido de 3,7”,  pos variados de mídia para 
uma grande variedade de des  nos, incluindo aplica  vos de nuvem popularesΔ, bem como disposi  vos móveis através do 
aplica  vo gratuito□ Brother iPrint & Scan. 

Inclui funções de o  mização de imagem integradas e funções avançadas de digitalização, além de um robusto pacote de 
so  ware de digitalização. E com a integração da Brother Solu  ons Interface (BSI), os programadores poderão acessar os 
Serviços Web internos da Brother para criar soluções personalizadas, o que o torna um pacote de digitalização completo 
para seus negócios.

Especifi cações:

Tipo de Scanner CIS Duplo

Interfaces Padrão Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet Gigabit
10/100/1000Base-T, SuperSpeed USB 3.0

Conec  vidade de Rede Sim (cabeada e wireless)

Capacidade de Entrada de Papel Alimentador Automá  co de Documentos (ADF) com 
50 folhas de capacidade 

Velocidade de Digitalização* 50 ppm (colorida e monocromá  ca)

Velocidade de Digitalização Duplex* 100 ipm (colorida e monocromá  ca)

Display Touchscreen Colorido de 3,7” com Swipe 

Tamanho do Documento (máximo) 21,6 cm (Largura) x 497,8 cm (Comprimento)^

Tamanho do Documento (mínimo) 5,1 cm (Largura) x 7 cm (Comprimento)

Resolução de Digitalização (máxima) Óp  ca: 600 x 600 dpi
Interpolada: 1200 x 1200 dpi

Profundidade de Cor 30 bits (entrada)/ 24 bits (saída)

Profundidade de Tons de Cinza 256 níveis

Função “Digitalizar para” PC (arquivo, imagem, e-mail e OCR), impressão, FTP/SFTP, 
servidor de e-mail, rede, Microso  ® SharePoint®, pendrive‡, 
aplica  vos de nuvemΔ  e disposi  vos móveis via Brother 
iPrint&Scan

So  wares Inclusos ABBYY® FineReader Professional 11, ABBYY® PDF Transformer+ 
(Windows®), Nuance™ PaperPort 14 SE (Windows®) e Brother 
Control Center

Sistemas Operacionais Compa  veis PC: Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 
7, Windows Vista®, Windows® XP (somente 32 bits)
Mac®: Mac® OS X v10.8.x e superior 
Linux®

Compa  bilidade com Disposi  vos Móveis Sim (Brother iPrint&Scan)

Funções Avançadas de Segurança Secure Func  on Lock 3.0, Ac  ve Directory, NFC Card Reader

Interface USB Direta Sim

Compa  vel com TWAIN Sim (driver TWAIN incluso)

Ciclo de Trabalho Diário† Até 5.000 digitalizações/dia

Fonte de Alimentação Alimentação CA (110- 42 0 V)

Consumo de Energia Aprox. 30 W (Digitalizando)
Aprox. 4,9 W (Modo Pronto)
Aprox. 2,9 W (Modo Sleep)

Garan  a 1 ano de garan  a limitada

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, Active Directory, OneDrive e o logotipo Windows são marcas comerciais da 
Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. Mopria 
e o logotipo Mopria são marcas comerciais da Mopria Alliance, Inc. Todas as especifi  cações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. 

Δ  Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado; compra adicional pode ser necessária. Acesse www.connectprintshare.com 
para mais detalhes.

□  Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes e informações sobre disponibilidade e 
sobre compatibilidade com dispositivos móveis.

±  Somente Windows®. Compatível com Kofax VRS® versões 5.1 e superior. Deve ser adquirido separadamente.
  Funciona com Secure Function Lock e/ou outras soluções de terceiros. É compatível com os formatos NFC a seguir: MIFARE Padrão (Clássico), 

MIFARE UltraLight, MIFARE UltraLight C, MIFARE DESfi re, FeliCa e FeliCa Lite.
† O número máximo de páginas digitalizadas por dia pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da 

Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de um scanner que ofereça um ciclo de trabalho diário bem 
maior que as suas necessidades de digitalização.

*  Velocidade de digitalização colorida e monocromática com todas as funções avançadas desativadas, Carta a 300dpi. 
Consulte www.brother.com .br para mais detalhes.

^  Folha simples, um lado, papel bond, 52 a 110 g/m2.  
‡  Pendrive não incluso.
◊  Devem ser adquiridos separadamente.

Trabalhando ao seu lado por um 
meio ambiente melhor 

www.brotherearth.com
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Leia-me primeiro
Por favor, leia este manual antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro 
e adequado.

•  As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrões do aparelho.

•  Alguns conteúdos podem estar diferentes em seu aparelho dependendo do país, 
provedor de serviços, especificações do modelo ou versão de software.

•  O aparelho pode solicitar uma conexão com a rede Wi-Fi ou móvel ao usar alguns 
aplicativos e funções.

•  Conteúdos (de alta qualidade) que requerem alto processamento e uso elevado da 
memória RAM afetarão o desempenho geral do aparelho. Aplicativos relacionados ao 
conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do 
aparelho e do ambiente em que é utilizado.

•  A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por 
aplicativos de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.

•  A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento ou incompatibilidades 
causadas pela alteração das configurações por parte do usuário no sistema 
operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu 
aparelho ou aplicativos não funcionem de forma adequada.

•  Softwares, sons, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este 
aparelho estão licenciados para uso limitado. Extrair e utilizar estes materiais para 
comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais.  
Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.

•  Podem existir cobranças adicionais de acesso referentes à transmissão de dados, 
tais como mensagens, transferências e downloads, sincronização automática ou 
utilização de serviços de localização dependendo do seu plano de dados. Para grandes 
transferências de dados, é recomendável utilizar a função Wi-Fi.

•  Aplicativos padrões que vão instalados no aparelho estão sujeitos a atualizações e 
podem deixar de ser suportados sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre um 
aplicativo fornecido com o aparelho, contate a Central de Atendimento Samsung. Para 
aplicativos instalados pelo usuário, contate as operadoras de serviço.

•  Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais 
pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrompimento ou perda de 
dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e anularão sua 
garantia.
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•  Dependendo de seu país ou da sua operadora de serviços, uma película é colocada 
para proteção durante a produção e a distribuição. Danos na película não são cobertos 
pela garantia.

•  Você pode ver a tela claramente mesmo sob a luz solar direta ao ajustar 
automaticamente o nível de contraste com base em seus arredores. Devido à natureza 
do produto, a exposição de gráficos por longos períodos pode resultar em imagens 
persistentes (desvanecendo na tela) ou efeito duplicado.

 – Recomenda-se não usar gráficos fixos em parte ou em toda a tela por longos 
períodos e desativá-la quando o aparelho não estiver sendo utilizado.

 – Você pode definir a tela para desativar automaticamente quando não estiver 
usando. Inicie o aplicativo Config., toque em Visor → Duração da luz de fundo e 
selecione o período que deseja que o aparelho aguarde antes de desativar a tela.

 – Para definir a tela para ajustar o brilho automaticamente com base em seus 
arredores, inicie o aplicativo Config., toque em Visor e toque na opção Brilho 
adaptável para ativar.

•  Dependendo do país ou modelo, alguns aparelhos precisam receber a aprovação da 
Federal Communications Commission (FCC).

Se o seu aparelho for aprovado pela FCC, você poderá visualizar a Certificação FCC 
do aparelho. Para visualizar a Certificação FCC, inicie o aplicativo Config. e toque em 
Sobre o tablet → Informações de status.

•  O uso de aparelhos móveis em aviões ou navios pode estar sujeito a diretrizes e 
restrições federais e locais. Verifique com as autoridades apropriadas e siga sempre as 
instruções da tripulação sobre quando e como você pode usar seu aparelho.

•  Dependendo do país, você poderá visualizar informações regulamentares no aparelho. 
Para visualizar essas informações, inicie o aplicativo Config. e toque em Sobre o tablet 
→ Informações legais.

•  Seu aparelho contém ímãs. Mantenha uma distância segura entre seu aparelho e 
objetos que podem ser afetados por ímãs, como cartões de crédito e dispositivos 
médicos implantáveis. Se faz o uso de algum desses dispositivos, consulte seu médico 
antes de usar.
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Ícones de instrução

Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.

Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Situações e soluções para o superaquecimento 
do aparelho

Quando o aparelho aquecer enquanto carrega
O aparelho e o carregador podem aquecer enquanto carregam. Durante o carregamento 
rápido, o aparelho pode parecer mais quente ao manuseá-lo. Isso não afeta a vida útil 
dele ou seu desempenho e está na faixa normal de funcionamento. Se a bateria aquecer 
muito, a velocidade do carregamento pode diminuir ou o carregador pode interromper o 
carregamento.

Quando o aparelho aquecer, siga esses passos:
•  Desconecte o carregador do aparelho e feche quaisquer aplicativos em execução. 

Aguarde o aparelho resfriar e recomece a carregar.

•  Se a parte inferior do aparelho aquecer, pode ser que o cabo USB esteja danificado. 
Substitua o cabo USB danificado por um novo aprovado pela Samsung.
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Quando o aparelho aquecer durante o uso
Ao utilizar funções ou aplicativos que requerem mais energia ou usá-los por longos 
períodos, seu aparelho pode aquecer temporariamente devido ao consumo elevado da 
bateria. Feche quaisquer aplicativos em execução e não use o aparelho por um tempo.

A seguir, alguns exemplos de situações em que o aparelho pode superaquecer. 
Dependendo das funções e aplicativos usados, esses exemplos podem não se aplicar ao 
seu modelo.

•  Durante a configuração inicial, após a compra ou ao restaurar os dados

•  Ao baixar arquivos extensos

•  Ao usar aplicativos que requerem mais energia ou usar aplicativos por longos períodos

 – Ao jogar com resolução em alta qualidade por longos períodos

 – Ao gravar vídeos por longos períodos

 – Ao transmitir vídeos enquanto usa a configuração máxima de brilho

 – Ao conectar em uma TV

•  Ao executar multitarefas (ou executar vários aplicativos em segundo plano)

 – Ao usar a função Múltiplas janelas

 – Ao atualizar ou instalar aplicativos enquanto grava vídeos

 – Ao baixar arquivos extensos durante uma videochamada

 – Ao filmar enquanto usa um aplicativo de navegação

•  Ao usar grandes quantidades de dados para sincronização com a nuvem, e-mail ou 
outras contas

•  Ao usar um aplicativo de navegação em um veículo enquanto o aparelho é exposto à 
luz solar direta

•  Ao usar a função Roteador Wi-Fi ou Ancoragem

•  Ao usar o aparelho em áreas com sinal fraco ou sem recepção de sinal

•  Ao carregar a bateria com um cabo USB danificado

•  Quando o conector multifuncional do aparelho estiver danificado ou exposto a 
materiais estranhos, como líquidos, poeira, pó metálico e grafite

•  Quando você estiver em roaming
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Quando o aparelho aquecer, siga esses passos:
•  Mantenha o aparelho atualizado com o software mais recente.

•  Incompatibilidades entre os aplicativos em execução podem causar o 
aquecimento do aparelho. Reinicie o aparelho.

•  Desative as funções Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando não estiver utilizando.

•  Feche os aplicativos que aumentam o consumo da bateria ou que estão sendo 
executados em segundo plano quando não estiverem em uso.

•  Exclua arquivos desnecessários ou aplicativos não utilizados.

•  Diminua o brilho da tela.

•  Se o aparelho superaquecer por longos períodos, não o utilize por um tempo.  
Se continuar a superaquecer, contate um Serviço Autorizado Samsung.

Precauções para o superaquecimento do aparelho
Se você começar a se sentir desconfortável devido ao superaquecimento do aparelho, pare 
de utilizá-lo.

Quando o aparelho superaquece, as funções e o desempenho podem ser limitados ou 
o aparelho pode desligar para resfriar. Essa função está disponível somente em modelos 
suportados.

•  Se o aparelho superaquece e atinge uma determinada temperatura, uma mensagem 
de advertência aparecerá para evitar a falha do aparelho, irritações de pele, ferimentos 
e vazamento da bateria. Para diminuir a temperatura do aparelho, o brilho da tela 
e a velocidade do desempenho serão limitados e o carregamento da bateria será 
interrompido. Os aplicativos em execução serão encerrados e chamadas e outras 
funções serão limitadas, exceto chamadas de emergência, até o aparelho resfriar.

•  Se a segunda mensagem aparecer devido a um aumento adicional da temperatura do 
aparelho, ele irá se desligar. Não use o aparelho até que a temperatura dele diminua 
abaixo do nível especificado. Se a segunda mensagem de aviso aparecer durante uma 
chamada de emergência, a chamada não será desligada por um desligamento forçado.
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Precauções para o ambiente de operação
Seu aparelho pode aquecer devido ao ambiente nas seguintes condições. Tenha cuidado 
para evitar que a vida útil da bateria encurte, danifique o aparelho ou cause um incêndio.

•  Não utilize ou guarde seu aparelho em locais muito quentes ou muito frios.

•  Não exponha o aparelho à luz solar direta por longos períodos.

•  Não use ou guarde seu aparelho por muito tempo dentro de áreas muito quentes, tais 
como dentro de um carro no verão.

•  Não coloque o aparelho em quaisquer áreas que possam superaquecer, como objetos 
térmicos (tapete, colchão, cobertor etc.).

•  Não utilize ou guarde seu aparelho próximo ou dentro de aquecedores, micro-ondas, 
equipamentos de cozinha ou reservatórios de alta pressão.

•  Não use um cabo que esteja desencapado ou danificado e não use qualquer 
carregador ou bateria que estejam danificados ou com mau funcionamento.

Visão geral do aparelho e funções

Conteúdo desta embalagem
Consulte o Guia rápido para saber o conteúdo da embalagem.

•  Os itens fornecidos com seu aparelho e acessórios disponíveis podem variar 
dependendo de seu país e operadora de serviços.

•  Os itens fornecidos são projetados apenas para o seu aparelho e podem não ser 
compatíveis com outros aparelhos.

•  Imagens e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

•  Você pode comprar acessórios adicionais Samsung na loja de sua operadora. 
Certifique-se de que eles sejam compatíveis com seu aparelho antes de comprá-los.

•  Utilize somente acessórios aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não 
aprovados pode causar problemas de desempenho e mau funcionamento que não 
são cobertos pela garantia.

•  A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a mudanças dependendo 
exclusivamente do fabricante. Para mais informações sobre os acessórios 
disponíveis, consulte o site da Samsung.
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Visão geral

Microfone

Touchscreen

Microfone

Conector multifuncional
(USB tipo C)

Conector do fone de ouvido

Tecla Lateral

Alto-falante

Alto-falante

Tecla Volume

SM-T505: Bandeja do chip /
Cartão de memória

SM-T500: Bandeja do
cartão de memória

Câmera frontal

Antena do GPS

Alto-falante

Alto-falante Antena principal (SM-T505)

Câmera traseira
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•  Ao usar os alto-falantes, quando estiver reproduzindo arquivos de mídia ou usando 
o viva-voz, não coloque o aparelho próximo aos seus ouvidos.

•  Tome cuidado para não expor as lentes da câmera a fortes fontes de luz, como luz 
solar direta. Se as lentes da câmera forem expostas a essas condições, o sensor 
de imagem da câmera pode ser danificado. Um sensor de imagem danificado é 
irreparável e pode causar pontos ou manchas em fotos.

•  Se você usar o aparelho com o seu corpo de vidro ou acrílico quebrado, pode haver 
um risco de ferimento. Utilize o aparelho somente após o reparo em um Serviço 
Autorizado Samsung.

•  Se poeira ou materiais estranhos entrarem no microfone, alto-falante ou 
receptor, o som do aparelho pode abafar ou algumas funções podem não operar 
normalmente. Se você tentar remover a poeira ou material estranho com um 
objeto pontiagudo, o aparelho poderá ser danificado e sua aparência poderá ser 
afetada.

•  Problemas de conectividade e esgotamento da bateria poderão ocorrer nas 
seguintes situações:

 – Se você colar adesivos metálicos na área da antena do aparelho.

 – Se você colocar uma capa com material metálico no aparelho.

 – Se você cobrir a área da antena com suas mãos ou com outros objetos 
enquanto utiliza certas funções como chamadas ou conexão de dados móveis.

•  É recomendável utilizar protetores de tela aprovados pela Samsung. Usar 
protetores de tela não aprovados pela Samsung pode causar mau funcionamento 
dos sensores.

•  Não cubra a área do sensor de luz com acessórios para a tela, como protetores de 
tela, adesivos ou uma capa. Isso pode causar mau funcionamento do sensor.

•  Não permita que a água entre em contato com a tela. A tela pode funcionar mal 
em condições úmidas ou se exposta à água.
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Teclas físicas

Tecla Função

Lateral

•  Mantenha pressionada para ligar ou desligar o aparelho.

•  Pressione para ativar ou bloquear a tela.

•  Pressione duas vezes para iniciar um aplicativo ou função 
definida.

Lateral + 
Diminuir volume

•  Pressione simultaneamente para capturar uma tela.

•  Mantenha pressionada simultaneamente para desligar o 
aparelho.

Configurar a Tecla Lateral
Selecione um aplicativo ou função para iniciar ao pressionar a Tecla Lateral duas vezes ou 
ao mantê-la pressionada.

Inicie o aplicativo Config., toque em Recursos avançados → Tecla Lateral e selecione a 
opção desejada.

Botões virtuais

Botão Voltar

Botão Início

Botão Recentes

Ao ativar e desbloquear a tela, os botões virtuais irão aparecer na parte inferior da tela.  
Os botões virtuais estão definidos por padrão para as funções Recentes, Início e Voltar.
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Carregar a bateria
Carregue a bateria antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou quando a bateria 
estiver sem uso por um longo período.

Use somente baterias, carregadores e cabos aprovados pela Samsung que foram 
especificamente desenvolvidos para o seu aparelho. Baterias, carregadores e cabos 
incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu aparelho.

•  Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao aparelho. 
Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

•  Use somente o cabo USB tipo C no aparelho. O aparelho pode ser danificado se 
você usar um cabo micro USB.

Para economizar energia, desconecte o carregador da tomada quando não estiver 
em uso. O carregador não possui um botão de liga e desliga então você deve retirar 
da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na 
tomada e facilmente acessível enquanto carrega.

Carregamento com fio
Conecte uma extremidade do cabo no carregador e a outra extremidade no conector 
multifuncional do aparelho para carregar a bateria. Após o carregamento completo, 
desconecte o carregador do aparelho.

Carregamento rápido
Inicie o aplicativo Config., toque em Assistência do aparelho e bateria → Bateria → Mais 
configurações de bateria e ative a função desejada.

•  Carregamento rápido: para usar esta função, use o carregador que suporta a função 
carregamento rápido.

Você pode carregar a bateria mais rapidamente enquanto o aparelho ou sua tela 
estiver desativada.
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Reduzir o consumo da bateria
Seu aparelho oferece várias opções que ajudam a economizar bateria.

•  Otimize seu aparelho utilizando a função Assistência do aparelho e bateria.

•  Quando não estiver utilizando o aparelho, desative a tela pressionando a Tecla Lateral.

•  Ative o Modo economia de energia.

•  Encerre aplicativos desnecessários.

•  Desative a função Bluetooth quando não estiver em uso.

•  Desative a sincronização automática dos aplicativos que precisam ser sincronizados.

•  Diminua o tempo da luz de fundo.

•  Diminua o brilho da tela.

Dicas de carregamento da bateria e precauções
•  Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o 

aparelho, mesmo que o carregador esteja conectado. Aguarde a bateria carregar por 
alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.

•  Se utilizar vários aplicativos ao mesmo tempo, tais como aplicativos de rede ou aplicativos 
que precisem da conexão de outro aparelho, a bateria descarregará rapidamente. Para 
evitar desconexão da rede ou esgotar a bateria durante uma transferência de dados, use 
sempre esses aplicativos após carregar completamente a bateria.

•  Usar uma fonte de energia diferente do carregador USB, por exemplo, um computador, 
pode resultar em lentidão ao carregar a bateria devido à corrente elétrica ser mais 
baixa.

•  O aparelho pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para 
carregar a bateria completamente.

•  Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega,  
o touchscreen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.

•  O aparelho pode aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil 
ou o desempenho dele. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode 
parar de funcionar.

•  Se você carregar o aparelho com o conector multifuncional molhado, o aparelho pode 
ser danificado. Seque o conector multifuncional completamente antes de carregar o 
aparelho.

•  Se o seu aparelho não carregar adequadamente, leve para um Serviço Autorizado 
Samsung.
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Chip nano (SM-T505)

Instalar o chip 
Insira o chip oferecido pela sua operadora.

Alguns serviços que exigem uma conexão de rede podem não estar disponíveis, 
dependendo da operadora.

Inserir o chip

21 43

1 Insira o extrator no orifício da bandeja para soltá-la.

2 Puxe a bandeja suavemente para fora do aparelho.

3 Coloque o chip na bandeja com os contatos dourados voltados para baixo e pressione 
cuidadosamente o chip para dentro da bandeja para prendê-lo.

4 Insira a bandeja novamente no aparelho.

•  Use somente chip nano.

•  Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o seu chip.  
A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou transtornos causados 
por perdas ou chips roubados.

•  Certifique-se de que o extrator está perpendicular ao orifício. Caso contrário, o 
aparelho pode ser danificado.

•  Se o chip não for encaixado firmemente na bandeja, ele poderá se soltar ou cair 
dela.

•  Se você inserir a bandeja molhada em seu aparelho, ele será danificado. 
Certifique-se sempre de que a bandeja está seca.

•  Insira a bandeja completamente no aparelho para evitar a entrada de líquidos.
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Cartão de memória (microSD)

Inserir um cartão de memória
A capacidade do cartão de memória de seu aparelho pode ser diferente de outros modelos 
e alguns cartões de memória podem não ser compatíveis dependendo do fabricante e seu 
tipo. Para visualizar a capacidade máxima do seu cartão de memória, consulte o site da 
Samsung.

► SM-T505

21 43

► SM-T500

21 43

1 Insira o extrator no orifício da bandeja para destravá-la. 

2 Puxe a bandeja gentilmente para fora do aparelho.

3 Coloque um cartão de memória no compartimento dele com os contatos dourados 
voltados para baixo e pressione gentilmente o cartão de memória para dentro da 
bandeja para encaixá-lo.

4 Insira a bandeja novamente no aparelho.
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•  Alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho. Utilizar 
um cartão de memória incompatível pode danificar o aparelho, o cartão de 
memória ou corromper os dados armazenados nele.

•  Tenha cuidado, insira o cartão de memória com o lado correto.

•  Certifique-se de que o extrator esteja perpendicular ao orifício. Caso contrário, o 
aparelho poderá ser danificado.

•  Ao remover a bandeja do aparelho, a conexão de dados será desativada.

•  Se o cartão de memória não for encaixado firmemente na bandeja, ele poderá se 
soltar ou cair dela.

•  Se você inserir a bandeja molhada em seu aparelho, ele será danificado. 
Certifique-se sempre de que a bandeja está seca.

•  Insira a bandeja completamente no compartimento para evitar a entrada de 
líquidos em seu aparelho.

•  O aparelho suporta apenas sistemas de arquivo FAT e exFAT para cartões de 
memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu 
aparelho irá solicitar que o cartão de memória seja formatado. Para usar o cartão 
de memória você deve formatá-lo. Se o seu aparelho não conseguir formatar ou 
reconhecer o cartão de memória, contate o fabricante do cartão de memória ou 
um Serviço Autorizado Samsung.

•  Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de 
memória.

•  Ao inserir um cartão de memória em seu aparelho, o diretório dele será exibido na 
pasta Meus Arquivos → Cartão SD.

Remover o cartão de memória
Antes de remover o cartão de memória, primeiro o desinstale para uma remoção segura.

Inicie o aplicativo Config. e toque em Assistência do aparelho e bateria → 
Armazenamento →  → Avançado → Cartão SD → Desmontar.

Não remova o armazenamento externo, como um cartão de memória ou o 
armazenamento USB, enquanto o aparelho estiver transferindo ou acessando 
informações ou logo após transferir dados. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos 
ou corrompidos e pode danificar o armazenamento externo ou o aparelho.  
A Samsung não se responsabiliza por perdas, incluindo perda de dados causada por 
mau uso de dispositivos de armazenamento externo.
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Formatar o cartão de memória
Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com 
seu aparelho. Formate o cartão de memória apenas no aparelho.

Inicie o aplicativo Config. e toque em Assistência do aparelho e bateria → 
Armazenamento →  → Avançado → Cartão SD → Formatar.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer um backup dos 
dados importantes armazenados em seu aparelho. A garantia do fabricante não cobre 
perda de dados pelo uso incorreto por parte do usuário.

Ligar ou desligar seu aparelho
Siga todos os avisos e instruções recomendadas pelo pessoal autorizado em áreas 
onde aparelhos sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais.

Tecla Lateral

Ligar o aparelho
Mantenha pressionada a Tecla Lateral por alguns segundos para ligar o aparelho.

Desligar o aparelho

1 Para desligar o aparelho, mantenha a Tecla Lateral pressionada. Como alternativa, abra o 
painel de notificações, deslize para baixo novamente e toque em .

2 Toque em Desligar.

Para reiniciar o aparelho, toque em Reiniciar.

Forçar o reinício
Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha as teclas Lateral e Diminuir 
volume pressionadas simultaneamente por mais de 7 segundos para reiniciá-lo.
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Configuração inicial
Ao ligar pela primeira vez ou após executar uma restauração de dados, siga as instruções 
na tela para configurá-lo.

Se você não se conectar a uma rede Wi-Fi, você poderá não conseguir definir algumas 
funções do aparelho durante a configuração inicial.

Reconhecimento facial
Você pode definir o aparelho para desbloquear a tela ao reconhecer seu rosto.

•  Se você utilizar seu rosto como modo de bloqueio de tela, ele não poderá ser 
usado para desbloquear a tela pela primeira vez ao ligar o aparelho. Para usar 
o aparelho, você deve desbloquear a tela usando um Padrão, PIN ou Senha 
definida ao registrar seu rosto. Tome cuidado para não esquecer seu Padrão, PIN 
ou Senha.

•  Se alterar o modo de bloqueio de tela para Deslizar ou Nenhum, que não são 
seguros, todos os seus dados biométricos serão excluídos. Se quiser usar seus 
dados biométricos em aplicativos ou funções, você deve registrar seus dados 
biométricos novamente.

 Precauções para o uso do reconhecimento facial
Antes de usar o reconhecimento facial para desbloquear seu aparelho, tenha em mente as 
seguintes precauções.

•  Seu aparelho pode ser desbloqueado por alguém que se pareça com você ou por algo 
que aparente a sua imagem.

•  O Reconhecimento facial é menos seguro que os modos Padrão, PIN ou Senha.

Para um melhor reconhecimento facial
Considerações ao usar reconhecimento facial:

•  Ao fazer o registro, leve em consideração o uso de óculos, chapéus, máscaras, barba ou 
maquiagem pesada.

•  Certifique-se de que você está em uma área bem iluminada e que a lente da câmera 
está limpa ao registrar.

•  Para melhores resultados, certifique-se de que sua imagem não está desfocada.
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Registrar seu rosto
Para um melhor registro do rosto, faça em lugares fechados e fora da luz solar direta.

1 Na tela de configurações, toque em Biometria e segurança → Reconhecimento facial.

2 Leia as instruções na tela e toque em Continuar.

3 Defina um modo de bloqueio de tela.

4 Posicione seu rosto dentro da moldura na tela.

A câmera escaneará seu rosto.

Se o desbloqueio de tela com seu rosto não estiver funcionando devidamente, toque 
em Remover registro facial para remover o registro e registre seu rosto novamente.

Desbloquear a tela com o seu rosto
Você pode desbloquear a tela com o seu rosto em vez de usar um Padrão, PIN ou Senha.

1 Na tela de configurações, toque em Biometria e segurança → Reconhecimento facial.

2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.

3 Toque na opção Desbloqueio facial para ativar.

4 Na Tela de bloqueio, olhe para a tela.

Quando seu rosto for reconhecido, você pode desbloquear a tela sem usar qualquer 
outro modo de desbloqueio. Se seu rosto não for reconhecido, use o modo de bloqueio 
de tela predefinido.

Excluir dados do registro facial
Você pode excluir dados faciais que tenha registrado.

1 Na tela de configurações, toque em Biometria e segurança → Reconhecimento facial.

2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.

3 Toque em Remover registro facial → Remover.

Uma vez que o rosto registrado for excluído, todas as funções relacionadas a ele 
também serão desativadas.
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Câmera

Introdução
Tire fotos e grave vídeos usando vários modos e configurações.

Regras de etiqueta para o uso da câmera

•  Não tire fotos ou grave vídeos de outras pessoas sem permissão.

•  Não tire fotos ou grave em locais proibidos por lei.

•  Não tire fotos ou grave em locais que você possa violar a privacidade de outras 
pessoas.

Tirar fotos

1 Inicie o aplicativo Câmera.

Você pode também iniciar a câmera ao pressionar a Tecla Lateral duas vezes 
rapidamente ou ao arrastar o ícone  para a esquerda na Tela de bloqueio.

•  Algumas funções da câmera não estão disponíveis quando você inicia a função 
Câmera na Tela de bloqueio ou quando a tela está desativada enquanto as funções 
de segurança estão ativadas.

•  A câmera é desativada automaticamente quando não está em uso.

•  Alguns modos podem não estar disponíveis dependendo da sua operadora de 
serviços ou modelo.

2 Para focar, toque na tela onde deseja focar.

Para ajustar o brilho nas fotos, deslize a barra de ajuste que aparece acima ou abaixo do 
círculo branco.

3 Toque em  para tirar uma foto.

Para alterar o modo de disparo, arraste a lista de modos de disparo para a esquerda ou 
direita ou deslize para a esquerda ou direita na tela da câmera.
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Seleciona a camera

Modo atual

Configurações da 
câmera

Tira uma foto

Visualização de fotos 
e vídeosModos de disparo

Alterna entre as câmeras 
frontal e traseira

Opções para o modo de 
disparo atual

Otimizador de cena

•  A tela da câmera pode variar dependendo do modo de disparo e de qual câmera 
está sendo usada.

•  Ao tirar fotos ou gravar vídeos de alta resolução ou com uma proporção de zoom 
alta, o foco pode não ocorrer se o objeto/cena estiver próximo. Tire fotos ou grave 
vídeos de uma boa distância.

•  Se as fotos tiradas parecerem borradas, limpe as lentes da câmera e tente 
novamente.

•  Certifique-se de que as lentes não estão danificadas ou manchadas. Do contrário, a 
câmera poderá não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem alta 
resolução.

•  A capacidade máxima para gravar um vídeo pode variar dependendo da resolução.

•  A câmera pode embaçar ou formar condensação se o aparelho for exposto 
a mudanças repentinas na temperatura do ar. Tente evitar essas condições 
ao planejar o uso da câmera. Se ocorrer embaçamento, deixe a câmera secar 
naturalmente em temperatura ambiente antes de tirar fotos ou gravar vídeos, caso 
contrário os resultados podem parecer desfocados.

Usar funções de zoom
Selecione /  ou arraste o ícone para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o 
zoom. Como alternativa, afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para 
diminuir.

•   : permite tirar fotos básicas ou gravar vídeos normais.

•   : permite tirar fotos ou gravar vídeos ampliando o objeto/cena.

As funções de zoom estão disponíveis somente ao usar a câmera traseira.
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Usar o Botão da câmera
•  Para gravar um vídeo, mantenha o Botão da câmera pressionado.

•  Para tira fotos em sequência, deslize o Botão da câmera para a borda da tela e 
mantenha pressionado.

•  Se você adicionar outro Botão da câmera, poderá movê-lo para qualquer lugar na tela 
e tirar fotos de forma mais prática. Na tela da câmera, toque em  → Métodos de 
disparo e toque na opção Botão da câmera flutuante para ativar.

Opções para o modo de disparo atual
Na tela da câmera, use as seguintes opções:

•   : seleciona o tempo de atraso antes de tirar a foto.

•   : seleciona uma proporção para fotos.

•   : seleciona a taxa de quadros.

•   : seleciona uma proporção para vídeos.

•   : seleciona a resolução para vídeos.

•   : aplica efeitos de filtro ou efeitos de beleza.

•   : seleciona um modo de medição. Isso determina como os valores de luz são 
calculados.  Medição: Centro ponderado: usa a luz da porção central do disparo 
para calcular a exposição do disparo.  Medição: Ponto: usa a luz em uma área central 
concentrada do disparo para calcular a exposição do disparo.  Medição: Matriz: 
calcula a média da cena completa.

•   : no modo FOOD, o foco é no objeto dentro da área circular e toda a área fora do 
quadro é desfocada.

•   : no modo FOOD, ajusta o tom da cor.

As opções disponíveis podem variar dependendo do modelo ou modo de disparo.
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Modo Foto
A câmera ajusta as opções de disparo automaticamente, dependendo dos arredores para 
capturar fotos facilmente.

Na lista de modos de disparo, toque em FOTO e toque em  para tirar a foto.

Otimizador de cena
Quando a câmera reconhece o objeto/cena, o botão Otimizador de cena irá mudar, a cor 
otimizada e o efeito serão aplicados.

Se esta função não estiver ativada, toque em  na tela da câmera e toque na opção 
Otimizador de cena para ativar.

Tirar selfies
Você pode também tirar selfies com a câmera frontal.

1 Na tela da câmera, deslize para cima ou para baixo ou toque em  para alterar para a 
câmera frontal.

2 Olhe para a lente da câmera frontal.

Para tirar selfies panorâmicas da paisagem ou das pessoas, toque em .

3 Toque em  para tirar uma foto.

Aplicar filtros e efeitos de beleza
Você pode selecionar um efeito de filtro e modificar atributos faciais, como seu tom de 
pele, formato do rosto, antes de tirar uma foto.

1 Na tela da câmera, toque em .

2 Selecione efeitos de filtro ou de beleza e tire uma foto.
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Modo Vídeo
A câmera ajusta as opções de disparo automaticamente dependendo dos arredores para 
gravar vídeos facilmente.

1 Na lista de modos de disparo, toque em VÍDEO e toque em  para gravar um vídeo.

Para alternar entre as câmeras frontal e traseira durante a gravação, toque em .
Para capturar uma imagem durante a gravação, toque em .

2 Toque em  para parar de gravar.

Modo Foco dinâmico
Tire fotos onde o rosto é focado e o fundo da imagem é desfocado.

1 Na lista de modos de disparo, toque em FOCO DINÂMICO.

2 Arraste a barra de ajuste para cima ou para baixo para ajustar o nível de desfoque do 
fundo da imagem.

3 Quando a mensagem Pronto aparecer na tela da câmera, toque em  para tirar uma 
foto.

Barra de ajuste do 
desfoque do fundo da 

imagem

•  Use esta função em um lugar que possua luz suficiente.

•  O desfoque do fundo da imagem pode não ser aplicado adequadamente nas 
seguintes condições:

 – Movimentação do objeto ou aparelho.

 – O objeto/cena tem uma cor parecida com o fundo da imagem.
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Modo Pro
Tire fotos enquanto ajusta manualmente várias opções de disparo, como valor de 
exposição e ISO.

Na lista de modos de disparo, toque em MAIS → PRO. Selecione as opções, defina as 
configurações e toque em  para tirar uma foto.

Opções disponíveis
•   : seleciona um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade de luz da câmera. 

Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para 
objetos/cenas que se movem rapidamente ou pouco iluminados. No entanto, 
configurações de ISO maiores podem resultar em fotos ou vídeos com ruído.

•   : seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma 
diversidade de cores realistas. Você pode definir uma temperatura de cor.

•   : ajusta o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o 
sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição 
maior.

Modo Panorama
Use este modo para tirar uma série de fotos horizontais ou verticais e junte-as para criar 
uma imagem panorâmica.

1 Na lista de modos de disparo, toque em MAIS → PANORAMA.

2 Toque em  e mova lentamente o aparelho em uma direção.

Mantenha a imagem dentro do quadro no visor da câmera. Se a imagem estiver fora do 
quadro de guia ou você não mover o aparelho, a câmera parará automaticamente de 
tirar fotos.

3 Toque em  para parar de tirar fotos.

Evite tirar fotos de fundos indistintos como um céu limpo ou uma parede de uma cor 
só.
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Modo Timelapse
Grave cenas de pessoas passando ou carros trafegando, e assista os vídeos de forma 
acelerada.

1 Na lista de modos de disparo, toque em MAIS → TIMELAPSE.

2 Toque em  e selecione a velocidade.

3 Toque em  para iniciar a gravação.

4 Toque em  para encerrar a gravação.

Modo Food
Tire fotos de seus pratos com cores mais vibrantes.

1 Na lista de modos de disparo, toque em MAIS → FOOD.

2 Toque na tela e arraste o círculo sobre uma área que deseja destacar.

A área fora do círculo será desfocada.

Para ajustar o tamanho do círculo, arraste um dos cantos do quadro.

3 Toque em  e deslize a barra de ajuste do tom de cor.

4 Toque em  para tirar uma foto.

Modo Deco Pic
Tire fotos ou grave vídeos com vários stickers.

Na lista de modos de disparo, toque em MAIS → Deco Pic.

Definir as configurações da câmera
Na tela da câmera, toque em . Algumas opções podem não estar disponíveis 
dependendo do modo de disparo.

Recursos inteligentes

•  Otimizador de cena: define a câmera para ajustar as configurações de cores e aplicar o 
efeito otimizado automaticamente dependendo do objeto/cena.

•  Ler códigos QR: define a câmera para ler códigos QR diretamente da tela.
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Fotos

•  Desl. Bot. câmera até a borda para: selecione uma ação para executar ao deslizar para 
a borda da tela o Botão da câmera e mantê-lo pressionado.

Selfies

•  Ângulo de selfie inteligente: define o aparelho para alternar automaticamente para o 
modo panorama quando houver mais de duas pessoas na selfie.

•  Fotos conforme visualizadas: define a câmera para salvar fotos conforme elas aparecem 
na tela da câmera, sem invertê-las.

•  Tom de selfie: define um tom para aplicar ao tirar selfies.

Vídeos

•  Vídeo de alta eficiência: você pode gravar vídeos no formato HEVC (High Efficiency 
Video Codec). Seus vídeos em HEVC serão salvos como arquivos compactados para 
economizar a memória do aparelho.

Você não conseguirá reproduzir vídeos HEVC em outros aparelhos ou 
compartilhá-los on-line.

•  Estabilizar vídeo: ativa a anti-vibração para reduzir ou eliminar manchas causadas por 
movimentar a câmera ao gravar vídeos.

Recursos úteis

•  HDR automático: tire fotos com tons mais vívidos e reproduza detalhes mesmo em 
ambientes claros ou escuros.

•  Linhas de grade: exibe guias na tela para ajudar na composição ao selecionar objetos.

•  Marcas de localização: anexa uma etiqueta de localização GPS em uma foto.
•  O sinal GPS pode diminuir em locais onde houver obstruções como entre prédios, 

em áreas de baixa altitude ou em más condições climáticas.

•  Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a 
internet. Para evitar isso, desative esta função.

•  Métodos de disparo: selecione um método de disparo adicional para tirar uma foto ou 
gravar vídeos.

•  Configurações a serem mantidas: mantêm as últimas configurações usadas, como o 
modo de disparo, ao iniciar a câmera.

•  Local de armazenamento: seleciona um local de memória para o armazenamento. 
Esta função está disponível ao inserir um cartão de memória.
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•  Marca d’água: adiciona uma marca d’água no canto inferior esquerdo ao tirar fotos.

•  Restaurar configurações: restaura as configurações da câmera.

•  Sobre a Câmera: exibe a versão do aplicativo Câmera e informação legal.

Algumas funções podem não estar disponíveis, dependendo do modelo.
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Aplicativos e 
funções
Introdução
Use aplicativos e várias funções do aparelho.

Este capítulo é um manual comum para aplicativos e funções oferecidas pelos 
aparelhos Samsung.

Dependendo do modelo, alguns conteúdos podem variar ou as descrições de 
aplicativos ou funções não disponíveis em seus aparelhos podem ser incluídas.

31
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Samsung account
A Samsung account é um serviço de conta integrado que permite usar vários serviços da 
Samsung oferecidos para aparelhos móveis, TVs e site da Samsung.

Para verificar a lista de serviços que podem ser utilizados com sua Samsung account, visite 
o site account.samsung.com. 

1 Inicie o aplicativo Config. e toque em Contas e backup → Gerenciar contas → 
Adicionar conta → Samsung account.

Como alternativa, inicie o aplicativo Config. → Samsung account.

2 Se já possui uma Samsung account, entre nela. Você pode também entrar usando sua 
conta Google.

•  Se desejar entrar usando sua conta Google, toque em Continuar com Google.
•  Se não tiver uma Samsung account, toque em Criar conta.

Encontrar seu ID e restaurar sua senha
Se você esquecer seu ID ou senha da Samsung account, toque em Localizar o ID ou 
Redefinir senha na tela de registro da Samsung account. Você pode localizar seu ID ou 
restaurar sua senha após inserir as informações solicitadas.

Remover sua Samsung account
Ao remover sua Samsung account registrada no aparelho seus dados, como contatos ou 
eventos, também serão removidos.

1 Inicie o aplicativo Config. e toque em Contas e backup → Gerenciar contas.

2 Selecione sua Samsung account → Remover conta → Remover conta e toque em Sair 
na parte inferior da tela.

3 Iinsira a senha de sua Samsung account e toque em OK.
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Transferir dados de seu aparelho anterior 
(Smart Switch)
Você pode usar o Smart Switch para transferir dados de seu aparelho anterior para este 
novo.

Inicie o aplicativo Config. e toque em Contas e backup → Trazer dados do aparelho 
antigo sob Smart Switch.

•  Esta função pode não ser suportada em alguns aparelhos ou computadores.

•  Restrições aplicáveis. Visite o site www.samsung.com/smartswitch para mais 
informações. A Samsung trata os direitos autorais com muita seriedade. Transfira 
somente conteúdos que possua o direito de transferir.

Transferir dados sem o uso de cabos
Transfira dados de seu aparelho anterior para este novo via Wi-Fi Direct.

1 No aparelho anterior, abra o Smart Switch.

Se não possui o aplicativo instalado, faça o download da Galaxy Store ou da Play Store.

2 Em seu aparelho, inicie o aplicativo Config. e toque em Contas e backup → Trazer 
dados do aparelho antigo.

3 Posicione os aparelhos bem próximos.

4 No aparelho anterior, toque em Enviar dados → Sem fio.

5 No aparelho anterior, toque em Permitir.

6 Em seu aparelho, selecione um item para trazer e toque em Transferir.

Backup e restauração de dados usando um armazenamento externo
Transfira dados usando o armazenamento externo, como um cartão de memória.

1 Faça o backup dos dados de seu aparelho anterior para um armazenamento externo.

2 Insira ou conecte o dispositivo de armazenamento externo em seu aparelho.

3 Em seu aparelho, inicie o aplicativo Config. e toque em Contas e backup → Transf. por 
armaz. exter. → Restaurar.

4 Siga as instruções na tela para transferir dados do seu armazenamento externo.
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Transferir dados de um computador
Transfira dados entre seu aparelho e um computador. Você precisa baixar a versão para 
computador do aplicativo Smart Switch no site www.samsung.com/smartswitch. Copie 
os dados de seu aparelho anterior para um computador e importe-os para este novo 
aparelho.

1 No computador, visite o site www.samsung.com/smartswitch para baixar o Smart 
Switch.

2 No computador, inicie o Smart Switch.

Se o seu aparelho anterior não for um Samsung, copie os dados para o computador 
utilizando o programa fornecido pelo fabricante dele. Em seguida, avance para o 
quinto passo.

3 Conecte seu aparelho anterior no computador utilizando o cabo USB.

4 No computador, siga as instruções na tela para copiar os dados do aparelho.

Em seguida, desconecte seu aparelho anterior do computador.

5 Conecte seu tablet ao computador utilizando o cabo USB.

6 No computador, siga as instruções na tela para transferir os dados para o seu novo 
aparelho.
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Conhecer a tela

Controlar a tela
Tocar

Toque a tela.
Manter 
pressionado

Mantenha a tela 
pressionada por 
aproximadamente 
2 segundos.

Arrastar

Mantenha 
um item 
pressionado 
e arraste para 
a posição 
desejada.

Tocar duas vezes

Duplo toque na 
tela.

Deslizar

Deslize para 
cima, para 
baixo, para 
esquerda e 
para direita.

Afastar e juntar

Afaste dois dedos 
na tela ou junte-os 
na tela.
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•  Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. 
Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.

•  Para evitar danos na tela, não toque com nenhum instrumento pontiagudo e não 
aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.

•  Recomenda-se não usar gráficos fixos em parte ou em toda a tela por longos 
períodos. Fazer isso pode resultar em imagens persistentes (desvanecendo na tela) 
ou efeito duplicado.

O aparelho pode não reconhecer seus gestos se você os executar de muito longe ou 
usar acessórios de cores escuras, como luvas.

Barra de navegação (botões virtuais)
Ao ativar a tela, os botões virtuais aparecerão na barra de navegação na parte inferior da 
tela. Os botões virtuais estão definidos por padrão para as funções Recentes, Início e Voltar.  
As funções dos botões podem alterar de acordo com o aplicativo que está sendo utilizado 
ou ambiente de uso.

Botão Função

Recentes •  Toque para abrir a lista de aplicativos recentes.

Início
•  Toque para retornar à Tela inicial.

•  Mantenha pressionada para abrir o Google Assistente.

Voltar •  Toque para retornar à tela anterior.

PR2021.03_CLHO-00900 - Pág 2048



Aplicativos e funções

37

Ocultar a barra de navegação
Veja arquivos ou use aplicativos em uma tela maior ao ocultar a barra de navegação.

Inicie o aplicativo Config., toque em Visor → Barra de navegação e toque em Gestos de 
deslizamento sob Tipo de navegação. A barra de navegação será ocultada e as dicas de 
gestos aparecerão. Toque em Mais opções e selecione uma opção desejada.

Deslizar a partir debaixo Deslizar a partir dos lados e debaixo

Se desejar ocultar as dicas de gestos na parte inferior da tela, toque na opção Dicas de 
gestos para desativar.

Tela inicial e Tela de aplicativos
A Tela inicial é o ponto de partida para acessar todas as funções do aparelho. Ela exibe 
ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicativos e muito mais.

A Tela de aplicativos exibe ícones para todos os aplicativos incluindo quaisquer novos 
instalados.

Alterar entre a Tela inicial e a Tela de aplicativos
Na Tela inicial, deslize para cima para abrir a Tela de aplicativos.

Para voltar a Tela inicial, deslize para cima ou para baixo na Tela de aplicativos. Como 
alternativa, toque no Botão Início ou Botão Voltar.

Tela inicial Tela de aplicativos

Finder

Aplicativos 
favoritos
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Ao adicionar o Ícone de aplicativos na Tela inicial, você conseguirá abrir a Tela de aplicativos 
ao tocar no ícone. Na Tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia, toque em 
Configurações e toque na opção Exibir o Ícone de aplicativos na Tela inicial. O Ícone de 
aplicativos será adicionado na parte inferior da Tela inicial.

Ícone de aplicativos

Editar a Tela inicial 
Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada ou junte seus dedos na tela para 
acessar as opções de edição. Você pode definir o papel de parede, adicionar widgets e 
muito mais. Você pode também adicionar, apagar ou reordenar os painéis da Tela inicial.

•  Adicionar painéis: deslize para a esquerda e toque em .

•  Mover painéis: mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste para uma 
nova posição.

•  Apagar painéis: toque em  no painel.

•  Papéis de parede: altera as configurações do papel de parede para a Tela inicial e de 
bloqueio.

•  Widgets: são pequenos aplicativos que iniciam funções específicas para oferecer 
informações e um acesso prático na sua Tela inicial. Mantenha um widget pressionado 
e arraste para a Tela inicial. O widget será adicionado à Tela inicial.

•  Configurações: define as configurações para a Tela inicial, como a aparência.
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Exibir todos os aplicativos na Tela inicial
Sem utilizar uma Tela de aplicativos separada, você pode definir o aparelho para exibir 
todos os aplicativos na Tela inicial. Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada e 
toque em Configurações → Aparência da Tela inicial → Apenas a Tela inicial → Aplicar.

Agora você pode acessar todos seus aplicativos ao arrastar para a esquerda na Tela inicial.

Iniciar o Finder
Pesquise por conteúdos no aparelho de um modo rápido.

1 Na Tela de aplicativos, toque em Pesquisar. Como alternativa, abra o painel de 
notificações, deslize o painel para baixo novamente e toque em .

2 Insira uma palavra-chave.

Os aplicativos e conteúdos serão pesquisados em seu aparelho.

Ao tocar em  no teclado, você poderá pesquisar por mais conteúdo.

Mover itens
Mantenha um item pressionado e arraste para uma nova posição. Para mover o item para 
outro painel, arraste para a lateral da tela.

Para adicionar um atalho de aplicativo na Tela inicial, mantenha um item pressionado 
na Tela de aplicativos e toque em Ad. à Tela inicial. Um atalho para o aplicativo será 
adicionado na Tela inicial.

Você pode também mover aplicativos frequentemente utilizados para a área de favoritos 
na parte inferior da Tela inicial.
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Criar pastas
Crie pastas e junte aplicativos similares para acessar e abrir rapidamente.

Na Tela inicial ou Tela de aplicativos, mantenha um aplicativo pressionado e arraste-o sobre 
outro aplicativo.

Uma nova pasta contendo os aplicativos selecionados será criada. Toque em Nome da 
pasta e dê um nome para a pasta.

•  Adicionar mais aplicativos

Toque em  na pasta. Marque os aplicativos que deseja adicionar e toque em OK. Você 
pode também adicionar um aplicativo arrastando-o para a pasta.

•  Mover aplicativos de uma pasta

Mantenha um item pressionado e arraste para uma nova posição.

•  Excluir uma pasta

Mantenha uma pasta pressionada e toque em Excluir pasta ou Remover. Somente a 
pasta será excluída. Os aplicativos da pasta serão realocados na Tela de aplicativos.
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Painel Edge
Você pode acessar rapidamente seus aplicativos favoritos e funções a partir dos vários 
Painéis Edge.

Deslize a aba do Painel Edge para o centro da tela.

Se a aba do Painel Edge não estiver visível, inicie o aplicativo Config., toque em Visor → 
Painéis Edge e toque na opção Desativado para ativar.

Aba do Painel Edge Painel Edge

Configurações do 
Painel Edge

Tela de bloqueio
Pressionar a Tecla Lateral desativa e bloqueia a tela. A tela também é desativada se o 
aparelho não for usado por um período específico.

Para desbloquear a tela, deslize em qualquer direção com a tela ativada.

Se a tela estiver desativada, pressione a Tecla Lateral para ativar. Como alternativa, dê um 
duplo toque na tela.
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Alterar o modo de bloqueio de tela
Para alterar o modo de bloqueio de tela, inicie o aplicativo Config., toque em Tela de 
bloqueio → Tipo de bloqueio de tela e selecione um modo.

Ao definir um Padrão, PIN, Senha ou seus dados biométricos como modo de bloqueio de 
tela, você pode proteger suas informações pessoais evitando que outras pessoas acessem 
seu aparelho. Após definir um modo, o aparelho irá solicitar um código de desbloqueio 
toda vez que for desbloqueá-lo.

Ao inserir o código de desbloqueio incorreto várias vezes seguidas e atingir o limite 
de tentativas, você pode definir seu aparelho para executar uma restauração para 
o padrão de fábrica. Inicie o aplicativo Config., toque em Tela de bloqueio → 
Config. da tela de bloqueio, desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela 
predefinido e toque na opção Restaurar padrão fábrica para ativar.

Ícones indicadores
Os ícones indicadores aparecerão na barra de status no topo da tela. Os ícones listados na 
tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone Significado

Sem sinal

Intensidade do sinal

Roaming (fora da área de serviço regular)

Rede GPRS conectada

Rede EDGE conectada

Rede UMTS conectada

Rede HSDPA conectada

Rede HSPA+ conectada

 / Rede LTE conectada

Wi-Fi conectado

Bluetooth ativado

Serviços de localização em uso

Chamada em andamento

Chamada perdida

Novas mensagens de texto ou multimídia
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Ícone Significado

Alarme ativado

 / Modo Silencioso / Modo Vibração

Modo offline ativado

Erro ocorrido ou atenção necessária

 / Bateria carregando / Nível da bateria

•  A barra de status poderá não aparecer no topo da tela em alguns aplicativos. Para 
exibir a barra de status, deslize o topo da tela para baixo.

•  Alguns ícones aparecem somente quando você abre o painel de notificações.

•  Os ícones indicadores podem parecer diferentes dependendo da operadora ou do 
modelo.

Painel de notificações
Ao receber novas notificações, como mensagens ou chamadas perdidas, ícones indicadores 
aparecerão na barra de status. Para saber mais informações sobre os ícones, abra o painel 
de notificações e visualize os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, deslize a barra de status para baixo. Para fechar o painel 
de notificações, deslize a barra para cima.

Você pode usar as seguintes funções no painel de notificações:

Veja os detalhes da noti�cação e
realize diversas ações

Limpa todas as noti�cações

Inicia o aplicativo Con�g.

Acessa as con�gurações de
noti�cações

Botões de con�guração rápida
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Usar os botões de configuração rápida
Toque os botões de configuração rápida para ativar algumas funções. Deslize para baixo o 
painel de notificações para ver mais botões. Para adicionar mais botões, toque em .

Controla aparelhos próximos 
conectados e dispositivos e 

cenários SmartThings

Controla a mídia em seu 
aparelho e próximos 
conectados

Ajusta o brilho da tela

Botões de con�guração rápida

Para alterar as configurações, toque no texto de cada botão. Para ver detalhes das 
configurações, mantenha um botão pressionado.

Para ordenar os botões, toque em  → Editar botões, mantenha um botão pressionado e 
arraste para outra posição.

Controlar a reprodução de mídia
Controle a reprodução de música ou de vídeo facilmente usando a função Mídia. Você 
pode também continuar a reprodução em outro aparelho.

1 Abra o painel de notificações e toque em Mídia.

2 Toque nos ícones para controlar a reprodução.

Para continuar a reprodução em outro aparelho, toque em  e selecione o aparelho 
desejado.

Controlar aparelhos próximos
Inicie e controle aparelhos próximos conectados e aparelhos e cenários SmartThings 
frequentemente utilizados no painel de notificações.

1 Abra o painel de notificações e toque em Aparelhos.

Os aparelhos próximos conectados e aparelhos e cenários SmartThings aparecerão.

2 Selecione um aparelho próximo ou um aparelho SmartThings para controlá-lo ou 
selecione o cenário para iniciá-lo.
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Inserir texto

Formato do teclado
Um teclado aparecerá automaticamente quando você digitar texto.

Move o cursor

Pula para a próxima linha

Apaga o caractere anterior

Insere símbolos

Insere letras maiúsculas.
 Para todas maiúsculas,

 toque duas vezes

Funções adicionais do teclado

Insere um espaço

Exibe mais funções do teclado

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve 
alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

Alterar o idioma de entrada
Toque em  → Idiomas e Teclados → Gerenc. idiom. de entrada e selecione os idiomas 
para utilizar. Ao selecionar dois ou mais idiomas, você poderá alterá-los ao deslizar a barra 
de espaço para a esquerda ou para a direita.

Alterar o teclado
Na barra de navegação, toque em  para alterar o teclado.

Para mudar o tipo de teclado, toque em  → Idiomas e Teclados, selecione um idioma e o 
tipo de teclado desejado.

Se o botão do teclado ( ) não aparecer na barra de navegação, inicie o aplicativo 
Config. , toque em Gerenciamento geral → Lista de teclados e padrão e toque na 
opção Botão do teclado na barra de navegação para ativar.

PR2021.03_CLHO-00900 - Pág 2057



Aplicativos e funções

46

Funções adicionais do teclado
•   : insere emoticons.

•   : insere stickers. Você pode também inserir Stickers emoji parecidos com você.

•   : anexa GIFs animadas.

•   : altera para o modo escrita à mão.

•   : altera o modo do teclado.

•   : insere texto por voz.

•   : altera as configurações do teclado.

Toque em  para usar mais funções do teclado.

•   : pesquisa por conteúdo e insere ele.

•   : traduz o texto e insere ele.

•   : adiciona um item da área de transferência.

•   : abre o painel de edição de texto.

•   : altera o tamanho do teclado.

Algumas funções podem estar indisponíveis dependendo da sua operadora de 
serviços ou modelo.

Copiar e colar

1 Mantenha pressionado um texto.

2 Arraste o ícone  ou  para selecionar o texto desejado ou toque em Selecionar tudo 
para selecionar todo o texto.

3 Toque em Copiar ou Recortar.

O texto selecionado é copiado para a área de transferência.

4 Mantenha pressionado onde o texto será inserido e toque em Colar.

Para colar o texto que você copiou anteriormente, toque em Área de transferência e 
selecione o texto.
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Instalar ou desinstalar aplicativos

Galaxy Store
Compre e baixe mais aplicativos. Você pode baixar aplicativos especializados para 
aparelhos da linha Samsung Galaxy.

Inicie o aplicativo Galaxy Store. Pesquise aplicativos por categoria ou toque em  para 
procurar por palavra-chave.

•  Este aplicativo pode estar indisponível dependendo da sua operadora de serviços 
ou modelo.

•  Para alterar as configurações de atualização automática, toque em  →  → 
Atualização automática de apps e selecione uma opção.

Play Store
Compre e baixe mais aplicativos.

Inicie o aplicativo Play Store. Navegue pelos aplicativos por categorias ou pesquise com 
uma palavra-chave

Para alterar as configurações de atualização automática, toque em  → 
Configurações → Atualizar apps automaticamente e selecione uma opção.

Gerenciar aplicativos

Desinstalar ou desativar aplicativos
Mantenha um aplicativo pressionado e selecione uma opção.

•  Desinsta-...: desinstala os aplicativos baixados.

•  Desativar: desativa os aplicativos padrões selecionados que não podem ser 
desinstalados do aparelho.

Alguns aplicativos poderão não suportar essa função.

Ativar aplicativos
Inicie o aplicativo Config., toque em Aplicativos →  → Desativado → OK, selecione um 
aplicativo e toque em Ativar.
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Definir permissões para aplicativos
Para alguns aplicativos operarem devidamente, eles podem precisar de permissão para 
acessar ou usar informações no seu aparelho.

Para ver as configurações de permissão do aplicativo, inicie o aplicativo Config. e toque em 
Aplicativos. Selecione um aplicativo e toque em Permissões. Você pode visualizar a lista de 
permissões e alterá-las.

Para visualizar ou alterar as configurações das permissões por categoria de permissão, 
inicie o aplicativo Config. e toque em Aplicativos →  → Gerenciar permissões. Selecione 
um item e selecione um aplicativo.

Ao não fazer isso, as funções básicas dos aplicativos podem não operar devidamente.

Telefone (SM-T505)
Faça ou atenda uma chamada ou videochamada.

Para fazer uma chamada e enviar uma mensagem de texto, inicie o aplicativo Config., 
toque em Recursos avançados e toque na opção Chamada e texto em outros 
aparelhos para ativar. Você deve se registrar e entrar na mesma Samsung account no 
seu tablet e no outro aparelho. Algumas funções de chamada e mensagem podem 
não estar disponíveis.

Fazer chamadas

1 Inicie o aplicativo Telefone e toque em Teclado.

2 Insira um número de telefone.

3 Toque em  para fazer uma chamada, ou toque em  para fazer uma videochamada.
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Exibe o número
 de telefone

Mais opções

Pesquisa por um 
contato

Adiciona o número 
à lista de contatos

Fazer chamadas pelo registro de chamadas ou pela lista de contatos
Inicie o aplicativo Telefone, toque em Recentes ou Contatos, e deslize um contato ou um 
número de telefone para a direita para fazer uma chamada.

Se esta função estiver desativada, toque em  → Configurações → Outras configurações 
de chamada e toque na opção Desliz. para ligar/enviar mensagem para ativar.

Usar a discagem rápida
Para definir um número para a discagem rápida, inicie o aplicativo Telefone, toque em 
Teclado ou Contatos →  → Números de discagem rápida, selecione uma posição e 
adicione um contato da lista do telefone.

Para fazer uma chamada, mantenha pressionado o número de discagem rápida no teclado. 
Para números de discagem rápida na posição 10 ou adiante, toque no primeiro dígito do 
número e mantenha pressionado o último dígito.

Por exemplo, se definir um contato na posição 123, toque em 1, 2 e mantenha pressionado 
o número 3.

Fazer uma chamada internacional

1 Inicie o aplicativo Telefone e toque em Teclado.

2 Mantenha pressionado o dígito 0 até o sinal de + aparecer.

3 Insira o código do país, código de área e número de telefone e toque em .
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Receber chamadas

Atender uma chamada
Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para fora do círculo maior.

Rejeitar uma chamada
Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada, deslize a barra Enviar mensagem 
para cima e selecione uma mensagem para enviar.

Para criar várias mensagens de rejeição, inicie o aplicativo Telefone e toque em  → 
Configurações → Mensagens de rejeição rápida, insira uma mensagem e toque em .

Bloquear números de telefone
Bloqueie as ligações de números específicos adicionados na sua lista de bloqueio.

1 Inicie o aplicativo Telefone, toque em  → Configurações → Bloquear números.

2 Toque em Recentes ou em Contatos, selecione os contatos ou números de telefone e 
toque em OK.

Para inserir um número manualmente, toque em Adicionar nº de telefone, insira o 
número e toque em .

Quando os números bloqueados tentarem ligar, você não receberá notificações.  
As chamadas serão registradas na lista.

Você pode também bloquear chamadas de pessoas que não exibem seus 
identificadores de chamada. Toque na opção Bloq. números desconhec./privados 
para ativar.

Opções durante as chamadas
•  Adicionar chamada: faz uma segunda chamada. A primeira chamada será colocada 

em espera. Ao encerrar a segunda chamada, a primeira chamada será retomada.

•  Msg.: envia mensagens.

•  Colocar chamada em espera: mantém uma chamada em espera. Toque em Recuperar 
chamada para recuperar a chamada em espera.

•  Bluetooth: alterna para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no 
aparelho.
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•  Silenciar: desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe 
escutar.

•  Teclado / Ocultar: exibe ou oculta o teclado.

•   : encerra a chamada atual.

As funções para chamadas podem variar dependendo da sua operadora de serviços 
ou modelo.

Contatos

Introdução
Crie novos contatos ou gerencie os existentes no aparelho.

Adicionar contatos

Criar um novo contato

1 Inicie o aplicativo Contatos e toque em .

2 Selecione um local de armazenamento.

3 Insira as informações do contato e toque em Salvar.

Importar contatos
Adicione contatos para o seu aparelho a partir de outros armazenamentos.

1 Inicie o aplicativo Contatos e toque em  → Gerenciar contatos → Importar ou 
exportar contatos → Importar. 

2 Siga as instruções na tela para importar os contatos.
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Sincronizar contatos com suas contas on-line
Sincronize os contatos do seu aparelho com os contatos on-line salvos em contas como a 
Samsung account.

1 Inicie o aplicativo Config., toque em Contas e backup → Gerenciar contas e selecione 
a conta para sincronizar.

2 Toque em Sincronizar a conta e toque na opção Contatos para ativar a sincronização.

Pesquisar por contatos
Inicie o aplicativo Contatos. Toque em  no topo da lista de contatos e insira as iniciais da 
pesquisa.

Toque no contato. Em seguida, faça uma das seguintes ações:

•   : faz uma chamada.

•   : faz uma videochamada.

•   : envia uma mensagem.

•   : envia um e-mail.

Apagar contatos

1 Inicie o aplicativo Contatos e toque em  → Excluir contatos.

2 Selecione os contatos e toque em Apagar.

Para excluir contatos um por um, toque em um contato da lista e toque em Mais → 
Apagar.

Compartilhar contatos
Você pode compartilhar contatos com outras pessoas utilizando várias opções de 
compartilhamento.

1 Inicie o aplicativo Contatos e toque em  → Compartilhar contatos.

2 Selecione os contatos e toque em Compartilhar.

3 Selecione um método de compartilhamento.
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Criar grupos
Você pode adicionar grupos, como Família ou Amigos e gerenciar os contatos por grupo.

1 Inicie o aplicativo Contatos e toque em  → Grupos → Criar grupo. 

2 Siga as instruções na tela para criar um grupo.

Combinar contatos duplicados
Se sua lista de contatos incluir contatos duplicados, combine-os em um único contato para 
organizar sua lista.

1 Inicie o aplicativo Contatos e toque em  → Gerenciar contatos → Combinar 
contatos.

2 Marque os contatos e toque em Combinar.

Mensagens
Envie e receba mensagens.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar mensagens quando você estiver fora de 
sua área de serviço.

Para fazer uma chamada e enviar uma mensagem de texto, inicie o aplicativo Config., 
toque em Recursos avançados e toque na opção Chamada e texto em outros 
aparelhos para ativar. Você deve se registrar e entrar na mesma Samsung account no 
seu tablet e no outro aparelho. Algumas funções de chamada e mensagem podem 
não estar disponíveis.

Enviar mensagens

1 Inicie o aplicativo Mensagens e toque em .

2 Adicione um destinatário e insira uma mensagem.

Para gravar e enviar uma mensagem de voz, mantenha o ícone  pressionado, diga 
sua mensagem e solte o dedo do ícone. O ícone de gravação irá aparecer somente se o 
campo de entrada de mensagem estiver vazio.

3 Toque em  para enviar a mensagem.
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Insere destinatários

Campo mensagem Insere stickers

Anexa arquivos

Campo destinatário

Envia a mensagem

Ver mensagens

1 Inicie o aplicativo Mensagens e toque em Conversas.

2 Na lista de mensagens, selecione um contato ou um número de telefone.

•  Para responder à mensagem, toque no campo de entrada de mensagem, insira uma 
e toque em .

•  Para ajustar o tamanho da fonte, afaste ou junte dois dedos na tela.

Ordenar mensagens
Você pode ordenar as mensagens por categoria e gerenciá-las facilmente.

Se a opção da categoria não aparecer, toque em  → Configurações e toque na opção 
Categorias de conversas para ativar.

Inicie o aplicativo Mensagens e toque em Conversas → Adicionar categoria → OK.

Excluir mensagens
Mantenha uma mensagem pressionada e toque em .

Configurações de mensagem
Inicie o aplicativo Mensagens, toque em  → Configurações. Você pode bloquear 
mensagens indesejadas, alterar configurações de notificação e muito mais.
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Internet
Navegue na Internet para pesquisar informações e marque suas páginas favoritas para 
acessá-las facilmente.

1 Inicie o aplicativo Internet.

2 Insira o endereço da internet ou uma palavra-chave e toque em Ir.

Para ver a barra de ferramentas, deslize seu dedo para baixo lentamente pela tela.

Marca a página
 atual como favorita

Abre a página 
inicial

Move entre as
 páginas

Mais opções

Atualiza a página 
atual

Gerenciador de abas / 
Ativa o Modo secreto

Exibe as páginas 
favoritas

Usar o Modo secreto
Se você definir uma senha para o Modo secreto, poderá impedir que outras pessoas 
visualizem seu histórico de pesquisa, histórico de navegação, favoritos e páginas salvas.

1 Toque em  → Ativar o Modo secreto.

2 Toque na opção Bloquear o Modo secreto para ativar, toque em Iniciar e defina uma 
senha para o Modo secreto.

No modo secreto, a cor das barras de ferramentas é alterada. Para desativar o Modo 
secreto, toque em  → Desativar o Modo secreto.

No Modo secreto, você não conseguirá utilizar algumas funções como a captura de 
tela.
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Galeria

Introdução
Veja imagens e vídeos armazenados em seu aparelho. Você pode também gerenciar as 
imagens e vídeos por álbuns ou criar lembranças.

Usar o aplicativo Galeria
Inicie o aplicativo Galeria.

Pesquisa por imagens

Agrupa imagens similares

Mais opções

Agrupar imagens similares
Inicia o aplicativo Galeria e toque em  para agrupar imagens similares e exibir somente 
as melhores com prévia de imagens. Ao tocar na prévia de imagem, você conseguirá ver 
todas as imagens do grupo.
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Ver imagens
Inicie o aplicativo Galeria e selecione uma imagem. Para ver outros arquivos, deslize a tela 
para esquerda ou direita.

Miniatura de 
imagens e vídeos

Exibe o conteúdo 
em uma tela maior 
usando o Smart 
View

Adiciona a imagem
aos favoritos

Mais opções

Exclui a imagemCompartilha a imagem

Modi�ca a imagem

Recortar imagens ampliadas

1 Inicie o aplicativo Galeria e selecione uma imagem.

2 Afaste dois dedos na área que deseja salvar e toque em .

A área recortada será salva como um arquivo.

Miniatura 
da imagem 
salva
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Assistir vídeos
Inicie o aplicativo Galeria e selecione um vídeo. Para ver outros arquivos, deslize a tela para 
esquerda ou direita.

Define as configurações 
de legenda

Bloqueia a tela de
reprodução

Retorna ao vídeo
anterior. Mantenha

pressionado para
voltar o vídeo

Alterna para a
exibição pop-up

Captura a tela atual

Exibe seus vídeos

Volta ou avança
 o vídeo arrastando a
 barra de reprodução

Cria uma animação GIF

Mais opções

Gira a tela

Pula para o próximo vídeo.
Mantenha pressionado
para avançar o vídeo

Pausa ou retoma 
a reprodução

Altera a proporção
da tela

Exibe o conteúdo em 
uma tela maior 

usando o Smart View

Deslize seu dedo para cima ou para baixo na parte esquerda da tela de reprodução para 
ajustar o brilho, ou para cima ou para baixo na parte direita para ajustar o volume.

Para voltar ou avançar rapidamente, deslize para a esquerda ou para a direita na tela de 
reprodução.
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Álbuns
Crie álbuns e ordene suas imagens e vídeos.

1 Inicie o aplicativo Galeria e toque em Álbuns →  → Criar álbum.

2 Selecione um álbum e toque em Ad. itens e copie ou mova as imagens e vídeos 
desejados.

Histórias
Ao capturar ou salvar imagens e vídeos, o aparelho irá ler suas etiquetas de localização e 
data, ordenar e criar histórias. Para criar histórias automaticamente, você deve capturar ou 
salvar várias imagens e vídeos.

Inicie o aplicativo Galeria, toque em Histórias e selecione uma história. 
Para adicionar ou editar imagens ou vídeos, selecione uma história e toque em  → 
Adicionar ou Editar.

Excluir imagens ou vídeos
Inicie o aplicativo Galeria e mantenha uma imagem, vídeo ou lembrança pressionada para 
excluir e toque Excluir.

Usar a função Lixeira
Você pode guardar as imagens e vídeos excluídos na lixeira. Os arquivos serão excluídos 
após um tempo específico.

Inicie o aplicativo Galeria, toque em  → Configurações e toque na opção Lixeira para 
ativar.

Para visualizar arquivos na lixeira, inicie o aplicativo Galeria e toque em  → Lixeira.
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Múltiplas janelas
A função Múltiplas janelas permite abrir dois aplicativos na tela ao mesmo tempo no modo 
Tela dividida. Você pode também executar vários aplicativos ao mesmo tempo no modo 
Exibição pop-up.

Tela dividida Exibição pop-up

Alguns aplicativos poderão não suportar essa função.

Tela dividida

1 Toque no Botão Recentes para abrir a lista de aplicativos usados recentemente.

2 Deslize para a esquerda ou para a direita, toque no ícone de um aplicativo e toque em 
Abrir no modo tela dividida.

3 Na lista de aplicativos, selecione outro aplicativo para abrir.

Iniciar aplicativos direto do Painel Edge

1 Enquanto usa um aplicativo, deslize a aba do Painel Edge para o centro da tela.

2 Mantenha um aplicativo pressionado, arraste para a esquerda e solte até Solte aqui 
para abrir aparecer.

O aplicativo selecionado será iniciado no modo Tela dividida.

Você pode configurar para iniciar um aplicativo no modo Tela dividida tocando nele 
uma vez. Toque em  →  e toque em Tocar sob Abrir no modo tela dividida.  
Ao tocar na opção Exibir aplicativos recentes, você conseguirá iniciar os aplicativos 
usados recentemente no modo Tela dividida a partir do Painel Edge.
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Adicionar Par de aplicativos
Adicione dois aplicativos usados com frequência ao Painel Edge para iniciá-los juntos no 
modo tela dividida com um único toque.

1 No modo tela dividida, toque no círculos entre as janelas de aplicativo.

2 Toque em .

Os dois aplicativos que você está usando no modo Tela dividida serão salvos no Painel 
Edge como um Par de aplicativos.

Ajustar o tamanho da janela
Arraste os círculos entre as janelas de aplicativo para cima ou para baixo para ajustar o 
tamanho. Ao arrastar os círculos para as extremidades da tela, a janela será maximizada.

Exibição pop-up

1 Toque no Botão Recentes para abrir a lista de aplicativos usados recentemente.

2 Deslize para a esquerda ou para a direita, toque no ícone de um aplicativo e toque em 
Abrir na exibição pop-up.

O aplicativo será alterado para a Exibição pop-up.

Ao tocar no Botão Início enquanto estiver usando a Exibição pop-up, a janela será 
minimizada e exibida como um ícone de aplicativo. Para usar a Exibição pop-up 
novamente, toque no ícone do aplicativo.

Iniciar aplicativos direto do Painel Edge

1 Deslize a aba do Painel Edge para o centro da tela.

2 Mantenha um aplicativo pressionado, arraste para a esquerda e solte até Solte aqui 
para exibição pop-up aparecer.

O aplicativo selecionado será alterado para a Exibição pop-up.

Mover pop-ups
Para mover um pop-up, toque na barra de ferramentas de uma janela e arraste-a para a 
nova posição.
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Samsung Members
O Samsung Members oferece serviços de suporte para consumidores, tais como 
diagnóstico do aparelho e permite que usuários enviem relatórios de erros. Você pode 
também compartilhar informações através da comunidade Galaxy ou ver as últimas 
notícias e dicas. O Samsung Members poderá ajudar a solucionar problemas encontrados 
enquanto utiliza o aparelho.

Samsung Global Goals
Os Objetivos Globais que foram estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 
2015, consiste em objetivos que visam criar uma sociedade sustentável. Estes objetivos têm 
o poder de erradicar a pobreza, lutar contra a desigualdade e deter as mudanças climáticas.

Saiba mais sobre os objetivos globais e junte-se ao movimento para um futuro melhor com 
o Samsung Global Goals.

Calendário
Gerencie seus compromissos ao inserir os próximos eventos ou lembretes em seu 
calendário.

Criar eventos

1 Inicie o aplicativo Calendário, toque em  ou dê um duplo toque em uma data.

2 Insira os detalhes do evento e toque em Salvar.

Sincronizar eventos com suas contas

1 Inicie o aplicativo Config., toque em Contas e backup → Gerenciar contas e selecione 
uma conta para sincronizar.

2 Toque em Sincronizar a conta e toque na opção Calendário para sincronizar.

Para adicionar contas para sincronizar, inicie o aplicativo Calendário e toque em  →  
→ Adicionar conta. Em seguida, selecione uma conta para sincronizar e efetue o acesso. 
Quando uma conta é adicionada, um círculo azul aparece ao lado do nome da conta.
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Gravador de voz
Grave ou reproduza gravações de voz.

1 Inicie o aplicativo Gravador de voz.

2 Toque em  para iniciar a gravação. Fale no microfone.

•  Toque em  para pausar a gravação.

•  Ao gravar notas de voz, toque em MARCADOR para inserir um marcador.

3 Toque em  para encerrar a gravação.

4 Insira um título e toque em Salvar.

Meus Arquivos
Acesse e gerencie vários arquivos armazenados no aparelho.

Inicie o aplicativo Meus Arquivos.

Para verificar por dados desnecessários e liberar espaço no armazenamento do aparelho, 
toque em Analisar armazenamento.

Para pesquisar por arquivos ou pastas, toque em .

Relógio
Defina alarmes, verifique o horário atual em diversas cidades do mundo, cronometre um 
evento ou determine um tempo específico.

Inicie o aplicativo Relógio.

Calculadora
Realize cálculos simples ou complexos.

Inicie o aplicativo Calculadora.

Para limpar o histórico, toque em Limpar histórico.

Para usar o conversor de unidades, toque em  . Você pode converter vários valores, 
como área, comprimento ou temperatura, para outras unidades.
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Game Launcher
O Game Launcher reúne todos os jogos baixados pela Play Store e Galaxy Store em um 
único lugar para um fácil acesso. Você pode definir o aparelho para o modo jogo para jogar 
mais facilmente.

Inicie o aplicativo Game Launcher.

•  Se o Game Launcher não aparecer, inicie o aplicativo Config., toque em Recursos 
avançados e toque na opção Game Launcher para ativar.

•  Jogos baixados na Play Store e na Galaxy Store serão exibidos automaticamente 
na tela do Game Launcher. Se não conseguir visualizar seus jogos, deslize o painel 
Biblioteca para cima e toque em  → Adicionar aplicativos

Remover um jogo do Game Launcher
Deslize o painel Biblioteca para cima, mantenha um jogo pressionado e toque em Remover 
do Game Launcher.

Smart View
Veja o conteúdo do seu aparelho em uma tela maior conectando-o em uma TV ou monitor 
com espelhamento de tela.

1 Abra o painel de notificações, deslize o painel para baixo novamente e toque em  
(Smart View).

2 Selecione um aparelho para espelhar a tela do seu ou exibir conteúdo.

Ao reproduzir um vídeo com o Smart View, a resolução pode variar dependendo do 
modelo da TV.

Compartilhar conteúdo
Compartilhe conteúdos utilizando várias opções de compartilhamento. A seguir, um 
exemplo de compartilhamento de imagens.

1 Inicie o aplicativo Galeria, selecione uma imagem.

2 Toque em  e selecione um método de compartilhamento como mensagem.

Taxas adicionais poderão ser cobradas ao compartilhar arquivos através da rede 
móvel.
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Quick Share

Compartilhar conteúdo com aparelhos próximos

Compartilhe conteúdo com aparelhos próximos via Wi-Fi Direct ou Bluetooth, ou com 
aparelhos que suportam o SmartThings.

1 Inicie o aplicativo Galeria e selecione uma imagem.

2 No outro aparelho, abra o painel de notificações, deslize o painel para baixo novamente 
e toque em  (Quick Share) para ativar.

3 Toque em  → Quick Share e selecione um aparelho para transferir a imagem.

4 Aceite o pedido de transferência de arquivo no outro aparelho.

Esta função não suporta o compartilhamento de vídeos com TVs ou aparelhos 
compatíveis com SmartThings. Para assistir vídeos na TV, use a função Smart View.

Definir quem pode encontrar seu aparelho

Defina quem está autorizado a encontrar e enviar conteúdo para o seu aparelho.

1 Abra o painel de notificações e toque em  (Quick Share) para ativar.

2 Mantenha pressionado o botão  (Quick Share).

A tela de configurações do Quick Share irá aparecer.

3 Selecione uma opção.

•  Apenas contatos: permite apenas que seus contatos compartilhem com você.

•  Todos: permite que todos os aparelhos próximos compartilhem com você.

Aplicativos Google
O Google fornece aplicativos de entretenimento, rede social e negócios. Você precisará de 
uma conta Google para acessar alguns aplicativos.

Para visualizar mais informações do aplicativo, acesse o menu de ajuda de cada aplicativo.

•  Google: pesquise rapidamente por itens na internet ou em seu aparelho.

•  Chrome: pesquise informações e navegue por páginas da internet.

•  Gmail: envie ou receba e-mails pelo serviço Gmail.
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•  Maps: encontre sua localização no mapa, pesquise o mapa mundial e veja informações 
de localização para vários locais ao seu redor.

•  YouTube: assista ou crie vídeos e compartilhe.

•  YT Music: aproveite várias músicas e vídeos oferecidos pelo YouTube Music. Você pode 
também ouvir as coleções de músicas armazenadas em seu aparelho.

•  Drive: armazene seu conteúdo na nuvem, acesse de qualquer lugar e compartilhe os 
arquivos.

•  Play Filmes: compre ou alugue filmes e programas de TV na Play Store.

•  Duo: faça uma simples videochamada.

•  Fotos: pesquise, gerencie e edite todas as suas fotos e vídeos de várias fontes em um 
único lugar.

Alguns aplicativos podem não estar disponíveis dependendo da sua operadora de 
serviços ou modelo.

Samsung Notes
Crie notas ao inserir um texto com o teclado ou ao escrever e desenhar na tela. Também é 
possível adicionar imagens e gravações de voz às suas notas.

Criar notas

1 Inicie o aplicativo Samsung Notes e toque em  e crie uma nota.

Você pode alterar o método de entrada ao tocar em  ou .

Compartilhar

Gerencia as páginas

Insere arquivosModo de leitura

Campo título

2 Ao terminar a nota, toque no Botão Voltar para salvá-la.

Se você deseja salvar a nota em outro formato de arquivo, toque em  → Salv. como arq.

Excluir notas
Mantenha pressionada a nota que deseja excluir e toque em Excluir.
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Samsung Kids
Você pode restringir o acesso de crianças a alguns aplicativos, definir os horários de uso 
delas e configurações para oferecer um ambiente divertido e seguro quando usarem o 
aparelho.

Abra o painel de notificações, deslize o painel para baixo novamente e toque em  
(Espaço infantil ou Samsung Kids) para ativar. A tela do Samsung Kids aparecerá.  
Ao iniciar esta função pela primeira vez ou após executar uma restauração de dados, siga as 
instruções na tela para completar a configuração.

Na tela do Samsung Kids, selecione os aplicativos desejados.

Seu modo de bloqueio de tela definido ou o PIN criado será usado ao ativar a função 
Controles parentais ou Fechar o Samsung Kids.

Usar as funções do Controle parental
Você pode definir as configurações do Samsung Kids e ver o histórico de uso.

Na tela inicial do Samsung Kids, toque em  → Controles parentais e insira o código de 
desbloqueio.

Fechar o Samsung Kids
Para fechar o Samsung Kids, toque no Botão Voltar ou toque em  → Fechar o Samsung 
Kids e insira seu código de desbloqueio.
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Samsung Flow

Introdução
O Samsung Flow permite que você conecte facilmente seu tablet ao smartphone e use-o 
de maneira conveniente, para verificar notificações ou compartilhar conteúdo.

O Samsung Flow deve estar instalado nos dois aparelhos que você deseja conectar. Se o 
Samsung Flow não estiver instalado, faça o download na Galaxy Store ou na Play Store.

•  Essa função está disponível apenas em alguns aparelhos Samsung Android.

•  Para usar essa função, você deve ativar a função Bluetooth no seu tablet e 
smartphone.

Conectar seu tablet e o smartphone

1 No seu smartphone, inicie o Samsung Flow.

2 No seu tablet, inicie o aplicativo Samsung Flow.

3 Selecione seu smartphone na lista de aparelhos detectados.

4 Aceite a solicitação de conexão nos dois aparelhos.

5 Confirme a chave de acesso nos dois aparelhos.

Os aparelhos serão conectados.

Se o seu smartphone suportar o recurso de reconhecimento de impressão digital, 
configure o Samsung Pass no seu smartphone para conectar os aparelhos com mais 
facilidade e segurança usando sua digital.

Verificar notificações no seu tablet
Ao receber novas notificações no seu smartphone, toque em NOTIFICAÇÕES para verificar 
as notificações no seu tablet.

Compartilhar conteúdo
Você pode compartilhar o conteúdo do seu smartphone com seu tablet.
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Capturar tela
Capture uma tela enquanto utiliza o aparelho. Pressione as teclas Lateral e Diminuir volume 
simultaneamente. Você conseguirá ver as telas capturadas na Galeria.

Pode não ser possível capturar tela enquanto utiliza alguns aplicativos e funções.

Após capturar uma tela, use uma das seguintes opções da barra de ferramentas na parte 
inferior da tela:

•   : captura o conteúdo atual e o conteúdo oculto em uma página estendida, por 
exemplo, uma página da internet. Ao tocar em , a tela irá percorrer para baixo 
automaticamente e mais conteúdo será capturado.

•   : escreva ou desenhe na captura de tela ou recorte uma parte da captura de tela. 
Você pode ver a área recortada na Galeria.

•   : compartilha a tela capturada.

Se as opções na tela capturada não estiverem visíveis, inicie o aplicativo Config., 
toque em Recursos avançados → Telas capturadas e toque na opção Barra de 
ferram. de tela capturada para ativar.
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Configurações
Introdução
Defina as configurações dos aplicativos.

Inicie o aplicativo Config.

Para pesquisar usando palavras-chave, toque em .

Este capítulo é um manual comum para configurações e recursos oferecidos pela 
Samsung. 
Dependendo do modelo, alguns conteúdos podem ser diferentes, ou descrições de 
opções ou recursos não disponíveis em seu aparelho podem ser incluídos.

70
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Samsung account
Entre e gerencie sua Samsung account.

Na tela de configurações, toque em Samsung account.

Conexões

Opções
Altere as configurações para várias conexões como função Wi-Fi e Bluetooth.

Na tela de configurações, toque em Conexões.

•  Wi-Fi: ativa a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acessa a internet ou redes 
de outros aparelhos.

•  Bluetooth: use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros 
aparelhos com Bluetooth ativado.

•  Modo offline: ative este modo para desabilitar todas as funções sem fio de seu 
aparelho. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

Siga as instruções fornecidas pela companhia aérea e as instruções da tripulação. 
Em casos em que for permitido o uso do aparelho, use-o sempre no Modo offline.

•  Redes móveis: define as configurações de sua conexão móvel.

•  Uso de dados: mantém você informado sobre seus dados móveis utilizados e define 
seu limite de dados. Defina o aparelho para desativar automaticamente a conexão 
de dados móveis quando a quantidade de dados que você utiliza, chegar ao limite 
definido.

Você pode ativar a função Protetor de dados para evitar que alguns aplicativos, que 
estão sendo executados em segundo plano, enviem ou recebam dados.

Você pode também selecionar aplicativos para usar sempre os dados móveis mesmo 
quando o aparelho estiver conectado a uma rede Wi-Fi.

•  Roteador Wi-Fi e Ancoragem: utiliza o aparelho como um roteador para compartilhar 
a conexão de dados móveis com outros aparelhos quando a conexão de rede não 
estiver disponível. Conexões podem ser feitas via Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao utilizar essa função.

•  Mais configurações de conexão: define as configurações para controlar outras funções.

Algumas funções podem estar indisponíveis dependendo do modelo.
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Wi-Fi
Ative a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acesse a internet ou redes de outros 
aparelhos.

Conectar a uma rede Wi-Fi

1 Na tela de configurações, toque em Conexões → Wi-Fi e toque na opção Desativado 
para ativar.

2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi.

As redes que aparecem com o ícone de um cadeado necessitam senha.

•  Após o aparelho se conectar a uma rede Wi-Fi, ele irá reconectar 
automaticamente toda vez que uma rede estiver disponível e sem solicitar uma 
senha. Para evitar que o aparelho conecte a rede automaticamente, toque em  
ao lado da rede e toque na opção Reconexão automática para desativar.

•  Se não conseguir conectar a uma rede Wi-Fi normalmente, reinicie a função Wi-Fi 
de seu aparelho ou de seu roteador.

Wi-Fi Direct
O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de 
acesso.

1 Na tela de configurações, toque em Conexões → Wi-Fi e toque na opção Desativado 
para ativar.

2 Toque em  → Wi-Fi Direct.

Os aparelhos visíveis serão listados.

Se o aparelho que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono dele ative a 
função Wi-Fi Direct.

3 Selecione um aparelho para conectar.

O aparelho será conectado quando o outro aparelho aceitar o pedido de conexão Wi-Fi 
Direct.

Para encerrar a conexão do aparelho, selecione o aparelho a ser desconectado da lista.
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Bluetooth
Utilize o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros aparelhos.

•  A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de 
dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.

•  Certifique-se sempre de que compartilhou e recebeu dados com aparelhos que 
são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os aparelhos, 
a distância operacional poderá ser reduzida.

•  Alguns aparelhos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados 
pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.

•  Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias 
piratas de arquivos ou escutas ilegais de conversas para fins comerciais).  
A Samsung não se responsabiliza pela repercussão do uso ilegal da função 
Bluetooth.

Parear com outros aparelhos Bluetooth

1 Na tela de configurações, toque em Conexões → Bluetooth e toque na opção 
Desativado para ativar.

Os aparelhos visíveis serão listados.

2 Selecione um aparelho para parear.

Se o aparelho que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono dele ative a 
opção de visibilidade. Consulte o manual do usuário do outro aparelho.

Seu aparelho fica visível para outros enquanto a tela de configurações Bluetooth está 
aberta.

3 Aceite o pedido de conexão Bluetooth em seu aparelho para confirmar.

Os aparelhos serão conectados quando o outro aceitar o pedido de conexão Bluetooth.
Para desparear os aparelhos, toque em  próxima ao aparelho para desparear e toque 
em Desparear.
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Enviar e receber dados
Muitos aplicativos suportam transferência de dados via Bluetooth. Você pode compartilhar 
dados como contatos ou arquivos de mídia com outros aparelhos Bluetooth. A seguir, um 
exemplo de envio de uma imagem para outro aparelho.

1 Inicie o aplicativo Galeria e selecione uma imagem.

2 Toque em  → Bluetooth e selecione um aparelho para transferir a imagem.

Se o aparelho que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono dele ative a 
opção de visibilidade.

3 Aceite o pedido de conexão Bluetooth no outro aparelho.

Protetor de dados (SM-T505)
Reduza sua utilização de dados para evitar que alguns aplicativos, que estão sendo 
executados em segundo plano, enviem ou recebam dados.

Na tela de configurações, toque em Conexões → Uso de dados → Protetor de dados e 
toque na opção Ativar agora para ativar.

Quando a função Protetor de dados está ativada, o ícone  irá aparecer na barra de status.

Função Protetor de dados ativada

Para selecionar os aplicativos que podem ser usados sem restrição de dados, toque 
em Pode usar dados com Prot. de dados ativado e selecione os aplicativos.

Aplicativos que usam apenas dados móveis (SM-T505)
Selecione os aplicativos para usar sempre os dados móveis mesmo quando o aparelho 
estiver conectado a uma rede Wi-Fi.

Por exemplo, você pode definir o aparelho para usar apenas dados móveis para aplicativos 
que você deseja manter seguro ou streaming de aplicativos que podem ser desconectados. 
Mesmo se você não desativar a função Wi-Fi, os aplicativos serão iniciados usando os dados 
móveis.

Na tela de configurações, toque em Conexões → Uso de dados → Apps que usam 
apenas dados móveis, toque na opção Desativado e deslize os seletores ao lado dos 
aplicativos desejados.

Cobranças adicionais poderão ocorrer ao usar esta função.
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Roteador Wi-Fi
Utilize o aparelho como um roteador móvel para compartilhar a conexão de dados móveis 
com outros aparelhos.

1 Na tela de configurações, toque em Conexões → Roteador Wi-Fi e Ancoragem → 
Roteador Wi-Fi.

2 Toque na opção Desativado para ativar.

O ícone  aparece na barra de status.

Você pode mudar o nível de segurança e a senha ao tocar em Configurar.

3 Na tela do outro aparelho, pesquise e selecione o seu na lista de redes Wi-Fi.

Como alternativa, toque em Código QR na tela do roteador e leia o QR code com outro 
aparelho.

•  Se o roteador não for encontrado, em seu aparelho toque em Configurar e 
defina a Banda para 2.4 GHz, toque em Avançado e toque na opção Rede 
oculta para desativar.

•  Ao ativar a função Roteador automático, você conseguirá compartilhar a 
conexão de dados móveis do seu aparelho com outros conectados à sua 
Samsung account.

Mais configurações de conexão
Personalize as configurações para controlar outras funções.

Na tela de configurações, toque em Conexões → Mais configurações de conexão.

•  Busca de aparelho próximo: define o aparelho para buscar por aparelhos próximos 
para conectar.

•  Impressão: define as configurações para plugins de impressoras instaladas no 
aparelho. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma 
manualmente.

•  VPN: define redes virtuais (VPNs) em seu aparelho para conectar a uma rede privada 
escolar ou empresarial.

•  DNS privado: define o aparelho para usar a segurança avançada DNS privado.

•  Ethernet: ao conectar um adaptador Ethernet, você pode usar uma rede com fios e 
definir configurações de rede.
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Impressão
Configure plugins de impressoras instaladas no aparelho. Você pode conectar o aparelho 
com uma impressora através da função Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprimir imagens ou 
documentos.

Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.

Adicionar plugins de impressoras

Adicione plugins para impressoras com as quais deseja conectar-se.

1 Na tela de configurações, toque em Conexões → Mais configurações de conexão → 
Impressão → Baixar plugin.

2 Selecione um plugin de impressora e instale.

3 Selecione o plugin da impressora instalada.

O aparelho pesquisa automaticamente por impressoras que estão conectadas na 
mesma rede Wi-Fi.

4 Selecione uma impressora para adicionar.

Para adicionar impressoras manualmente, toque em  → Adicionar impressora.

Imprimir conteúdo

Ao visualizar conteúdos como imagens ou documentos, acesse a lista de opções, toque em 
Imprimir →  → Todas as impressoras e selecione uma impressora.

Os métodos de impressão podem variar dependendo do tipo de conteúdo.
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Som

Opções
Altere as configurações de vários sons em seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em Som.

•  Modo de som: define o aparelho para utilizar o Modo Som ou Silenciar.

•  Silêncio temporário: define o aparelho para usar o modo Silenciar por um certo 
período.

•  Toque: altera o toque de chamada.

•  Som da notificação: altera o toque de notificação.

•  Volume: ajuste o nível do volume do aparelho.

•  Som do sistema: altera o som usado em certas funções, por exemplo, interações por 
toque.

•  Qualidade de som/efeitos: ajusta as configurações da qualidade do som e dos efeitos.

•  Som do aplicativo separado: define o aparelho para reproduzir mídia de um aplicativo 
específico separadamente em um outro aparelho de áudio.

Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo do modelo.

Qualidade de som e efeitos
Defina as configurações da qualidade do som e dos efeitos.

Na tela de configurações, toque em Som → Qualidade de som/efeitos.

•  Dolby Atmos: seleciona o modo otimizado de som surround para vários tipos de áudio, 
como filmes, músicas e voz. Com o Dolby Atmos, você pode ter uma experiência de 
ouvir sons que fluem ao seu redor.

•  Dolby Atmos para jogos: experimente o som Dolby Atmos otimizado para jogos.

Dependendo do modelo, você deve conectar um fone de ouvido para usar algumas 
das funções.
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Som do aplicativo separado
Defina o aparelho para reproduzir som de mídia de um aplicativo específico no alto-falante 
Bluetooth conectado ou no fone de ouvido separado do som de outros aplicativos.

Por exemplo, você pode ouvir o aplicativo de Navegação pelo alto-falante do seu aparelho 
enquanto ouve músicas reproduzidas pelo aplicativo Música através do alto-falante 
Bluetooth do veículo.

1 Na tela de configurações, toque em Som → Som do aplicativo separado e toque na 
opção Ativar agora para ativar.

2 Selecione um aplicativo para reproduzir sons de mídia separadamente e toque no Botão 
Voltar.

3 Selecione um aparelho para reproduzir o som do aplicativo de mídia selecionado.

Notificações
Altere as configurações das notificações.

Na tela de configurações, toque em Notificações.

•  Estilo de pop-up de notificação: selecione um estilo e define as configurações.

•  Enviadas recentemente: exibe os aplicativos que recebem notificações e altera as 
configurações das notificações. Para personalizar as configurações de notificação para 
mais aplicativos, toque em Mais →  → Todos e selecione um aplicativo da lista de 
aplicativos.

•  Não perturbar: define o aparelho para silenciar sons de notificação, exceto para 
exceções permitidas.

•  Configurações avançadas:  define configurações avançadas para notificações.
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Visor
Altere o visor e as configurações da Tela inicial.

Na tela de configurações, toque em Visor.

•  Claro / Escuro: ativa ou desativa o Modo escuro.

•  Configurações do Modo escuro: reduz o cansaço visual ao aplicar temas escuros 
enquanto usa o aparelho à noite ou em ambientes escuros.

O tema escuro pode não ser aplicado em alguns aplicativos.

•  Brilho: ajusta o brilho do visor.

•  Brilho adaptável: define o aparelho para controlar seus ajustes de brilho e aplicá-los 
automaticamente em ambientes com condições de iluminação semelhante.

•  Proteção para conforto ocular: reduz o cansaço visual, limitando a quantidade de luz 
azul emitida pela tela. Você pode agendar um horário para a aplicação desta função.

•  Tamanho e estilo da fonte: altera o tamanho e o estilo da fonte.

•  Zoom da tela: altera as configurações do zoom da tela.

•  Duração da luz de fundo: define o tempo de espera que o aparelho aguarda para 
desativar a luz de fundo.

•  Painéis Edge: define as configurações da Tela Edge.

•  Barra de navegação: altera as configurações da barra de navegação que aparece na 
parte inferior da tela.

•  Proteção de tela: define se o aparelho deve ou não abrir uma proteção de tela quando 
estiver carregando.

Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo do modelo.

Papel de parede
Altere as configurações do papel de parede para a Tela inicial e a Tela de bloqueio.

Na tela de configurações, toque em Papel de parede.

Tela inicial
Defina configurações para a Tela inicial, como a aparência da tela.

Na tela de configurações, toque em Tela inicial.
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Tela de bloqueio

Opções
Altere as configurações da Tela de bloqueio.

Na tela de configurações, toque em Tela de bloqueio.

•  Tipo de bloqueio de tela: altera o modo de bloqueio de tela.

•  Smart Lock: define o aparelho para desbloquear automaticamente em certas 
situações.

•  Config. da tela de bloqueio: altera as configurações da Tela de bloqueio para o modo 
de bloqueio selecionado.

•  Serviços de papel de parede: define o aparelho para usar serviços de papel de parede 
como a Tela de bloqueio dinâmico.

•  Estilo de relógio: altera o tipo e a cor do relógio na Tela de bloqueio.

•  Relógio de roaming: altera o relógio para exibir na Tela de bloqueio o horário local e 
fuso horário quando em roaming.

•  Widgets: define as configurações de itens exibidos na Tela de bloqueio.

•  Informações de contato: define o aparelho para exibir informações do contato como 
endereço de e-mail na Tela de bloqueio.

•  Notificações: define o aparelho para exibir notificações na Tela de bloqueio.

•  Atalhos: seleciona os aplicativos para exibir seus atalhos na Tela de bloqueio.

•  Sobre a Tela de bloqueio: exibe a versão da Tela de bloqueio do aparelho.

As opções disponíveis podem variar dependendo do modo de bloqueio de tela 
selecionado.

Smart Lock
Defina o aparelho para desbloquear e permanecer desbloqueado em locais confiáveis 
quando os aparelhos são detectados.

Por exemplo, se você definir sua casa como um local confiável, ao chegar nela o seu 
aparelho irá detectar sua localização e irá desbloquear automaticamente.

Na tela de configurações, toque em Tela de bloqueio → Smart Lock e siga as instruções na 
tela para completar a configuração.
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•  Essa função está disponível depois que um modo de bloqueio de tela for 
definido.

•  Se o aparelho não for utilizado por quatro horas ou quando ele for ligado, a tela 
deve ser desbloqueada usando o Padrão, PIN, ou Senha definidos.

Biometria e segurança

Opções
Altere as configurações para a segurança de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em Biometria e segurança.

•  Reconhecimento facial: define o aparelho para desbloquear a tela ao reconhecer seu 
rosto.

•  Mais configurações de biometria: altera as configurações para os dados biométricos. 
Você também pode verificar a versão do sistema de segurança biométrico e 
atualizações.

•  Google Play Protect: define o aparelho para verificar aplicativos e comportamentos 
prejudiciais e alertar sobre danos potenciais e removê-los.

•  Atualização de segurança: exibe a versão do sistema de segurança do seu aparelho e 
verifica atualizações.

•  Buscar meu telefone: ativa ou desativa a função Find My Mobile. Você pode também 
acessar o site (findmymobile.samsung.com) para rastrear e controlar o aparelho 
perdido ou roubado.

•  Instalar apps desconhecidos: define o aparelho para permitir a instalação de 
aplicativos de fontes desconhecidas. 

•  Codificar ou decodificar o cartão de memória: define o aparelho para codificar 
arquivos em um cartão de memória.

Se restaurar seu aparelho para o padrão de fábrica com essa configuração 
ativada, ele não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa 
configuração antes de restaurar seu aparelho.

•  Outras config. de segurança: define as demais configurações de segurança.

Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo da sua operadora de 
serviços ou modelo.
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Privacidade
Altere as configurações para gerenciar sua privacidade.

Na tela de configurações, toque em Privacidade.

•  Gerenciar permissões: exibe a lista de funções e aplicativos que possuem permissão 
para usá-las. Você pode também editar as configurações de permissão.

•  Samsung: gerencia os dados pessoais relacionados a sua Samsung account e altera as 
configurações para Serviços de personalização.

•  Google: define configurações avançadas de privacidade.

Algumas funções podem não estar disponíveis dependendo da sua operadora de 
serviços ou modelo.

Local
Altere as configurações para permissões de informações de localização.

Na tela de configurações, toque em Local.

•  Permissões de aplicativo: exibe a lista de aplicativos que tem permissão para acessar a 
localização do aparelho e editar as configurações de permissão.

•  Melhorar precisão: define o aparelho para usar o Wi-Fi ou Bluetooth para melhorar a 
precisão da sua localização, mesmo quando estas funções estão desativadas.

•  Solicitações recentes de localizações: exibe quais aplicativos solicitam sua informação 
de localização atual.

•  Serviços de localização: exibe os serviços de localização que seu aparelho está 
utilizando.

Google
Define as configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

Na tela de configurações, toque em Google.
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Contas e backup

Opções
Sincronize, faça backups ou restaure os dados de seu aparelho usando a Samsung Cloud. 
Você pode também cadastrar e gerenciar sua Samsung account ou sua conta Google ou 
transferir dados para outros aparelhos através do Smart Switch.

Na tela de configurações, toque em Contas e backup.

•  Gerenciar contas: adiciona suas contas Samsung, Google ou outras para sincronizá-las.

•  Usuários: configure contas de usuário adicionais para que outros usuários usem o 
aparelho com configurações personalizadas, como contas de e-mail, preferências de 
papel de parede e muito mais.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou do provedor de 
serviços.

•  Samsung Cloud: faça o backup dos seus dados e configurações e restaure os dados e 
configurações do aparelho anterior mesmo se você não possuí-lo.

•  Google Drive: mantém suas informações pessoais, dados de aplicativos e 
configurações salvas em seu aparelho. Você pode fazer o backup de suas informações 
confidenciais. Você deve entrar em sua conta Google para fazer o backup dos dados.

•  Smart Switch: inicia o Smart Switch e transfere dados de seu aparelho anterior.

Faça o backup dos dados regularmente para um local seguro como a Samsung 
Cloud ou para um computador para que você possa restaurá-los se os dados 
estiverem corrompidos ou forem perdidos devido a uma restauração indesejada 
para o padrão de fábrica.
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Usuários
Configure contas de usuário adicionais para que outros usuários usem o aparelho com 
configurações personalizadas, como contas de e-mail, preferências de papel de parede e 
muito mais.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou do provedor de 
serviços.

Os seguintes tipos de perfis de usuário estão disponíveis:

•  Seu (Proprietário): a conta de administrador é criada apenas ao configurar o aparelho 
pela primeira vez e não pode ser criada mais de uma. Esta conta tem controle total do 
aparelho, incluindo o gerenciamento de contas de usuário. Você pode adicionar ou 
excluir contas de usuário apenas ao usar esta conta.

•  Adicionar convidado: esta conta permite que os convidados acessem o aparelho.  
As informações e os dados usados durante uma sessão de convidado são armazenados 
temporariamente. Cada vez que você usa esta conta, você é perguntado se deseja 
continuar ou não a sessão de convidado anterior.

•  Adicionar usuário: essa conta permite que os usuários acessem seus próprios 
aplicativos e conteúdo e personalizem as configurações do aparelho que afetam todas 
as contas.

Adicionar usuários

1 Na tela de configurações, toque em Contas e backup → Usuários.

2 Toque em Adicionar usuário e siga as instruções na tela para concluir a configuração 
do perfil.
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Alternar usuários
Toque no ícone da conta de usuário na parte superior da tela bloqueada e selecione uma 
conta para a qual alternar.

Tela de bloqueio

Gerenciar usuários
Ao usar a conta de administrador, você pode excluir contas ou alterar as configurações da 
conta.

Na tela de configurações, toque em Contas e backup → Usuários.

Para excluir um perfil de usuário, toque no perfil e toque em Apagar.

Para alterar as configurações de um perfil, selecione um e altere suas configurações.
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Samsung Cloud
Faça o backup dos dados de seu aparelho com a Samsung Cloud e restaure-os 
posteriormente.

Fazer backup de dados
Você pode fazer o backup dos dados do seu aparelho com a Samsung Cloud.

1 Na tela de configurações, toque em Contas e backup e toque em Fazer backup dos 
dados sob Samsung Cloud.

2 Marque os itens que deseja fazer backup e toque em Fazer backup.

3 Toque em OK.

•  Alguns dados podem não ser copiados. Para verificar quais dados farão o backup, 
na tela de configurações, toque em Contas e backup e toque em Fazer backup 
dos dados sob Samsung Cloud.

•  Para visualizar os dados de backup para outros aparelhos na sua Samsung Cloud, 
na tela de configurações, toque em Contas e backup → Restaurar dados →  
e selecione um aparelho desejado.

Restaurar dados
Você pode restaurar seus dados de backup da Samsung Cloud para o seu aparelho.

1 Na tela de configurações, toque em Contas e backup.

2 Toque em Restaurar dados →  e selecione um aparelho desejado.

3 Marque os itens desejados para restaurar e toque em Restaurar.
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Recursos avançados

Opções
Ative os recursos avançados e defina as configurações que as controlam.

Na tela de configurações, toque em Recursos avançados.

•  Chamada e texto em outros aparelhos: use as funções de chamadas e mensagens de 
seu aparelho em outros aparelhos com acesso em sua Samsung account.

•  Manter aplicativos em outros aparelhos: use os aplicativos do seu aparelho em 
outros conectados à sua Samsung account.

•  Android Auto: conecte seu aparelho na multimídia do seu veículo para controlar 
algumas funções através dele.

•  Tecla Lateral: selecione um aplicativo ou uma função para executar usando a Tecla 
Lateral.

•  Movimentos e gestos: ativa a função de movimentos e gestos e personaliza as 
configurações.

•  Telas capturadas: altera as configurações para captura de tela.

•  Exibir contatos ao compartilhar conteúdo: define o aparelho para exibir ícones de 
contatos no painel de opções de compartilhamento para permitir o compartilhamento 
de conteúdos diretamente aos seus contatos.

•  Acessórios: define as configurações para acessório.

•  Game Launcher: ativa o Game Launcher.

Movimentos e gestos
Ative a função de movimentos e gestos e personalize as configurações.

Na tela de configurações, toque em Recursos avançados→ Movimentos e gestos.

•  Tocar 2 vezes para ativar a tela: define o aparelho para ativar a tela ao tocar duas 
vezes em qualquer lugar da tela enquanto ela estiver desativada.

•  Tocar 2 vezes para desativar a tela: define o aparelho para desativar a tela ao tocar 
duas vezes em qualquer área vazia da Tela inicial ou Tela de bloqueio.

Agitação excessiva ou impactos no aparelho pode causar um comando não 
intencional para algumas funções que usam sensores.
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Bem-estar digital e controles parentais
Veja o histórico de uso do seu aparelho e utilize funções para impedir que ele interfira em 
sua vida. Você pode também definir o controle parental para seus filhos e gerenciar o uso 
digital deles.

Na tela de configurações, toque em Bem-estar digital e controles parentais → Bem-estar 
digital.

•  Tempo de tela: define metas de tempo de uso do seu aparelho no dia.

•  Temporizadores de aplicativos: limita o tempo de uso diário para cada aplicativo ao 
definir um temporizador. Quando o tempo expirar, o aplicativo será desativado e você 
não poderá usá-lo.

•  Modo de foco: ativa o Modo de foco para evitar distrações no seu aparelho e manter 
focado no que você quiser. Você pode usar os aplicativos que permitiu usar no Modo 
Foco.

•  Modo Hora de dormir: ative este modo para reduzir o cansaço visual antes de dormir e 
evitar que seu sono seja interrompido.

•  Controles parentais: gerencie o uso digital de seus filhos.

Assistência do aparelho e bateria

Introdução
Esta função fornece uma visão geral do status da bateria, armazenamento, memória 
e do sistema de segurança do seu aparelho. Você pode também otimizar o aparelho 
automaticamente com apenas um toque.

Otimizar seu aparelho
Na tela de configurações, toque em Assistência do aparelho e bateria → Otimizar agora.

A função Otimização rápida melhora o desempenho do aparelho através das seguintes 
ações:

•  Fechando aplicativos que estão executando em segundo plano.

•  Ajustando o uso anormal da bateria.

•  Buscando por aplicativos com falhas e malware.
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Usar a função Otimização automática
Você pode definir o aparelho para executar a otimização automática quando ele não estiver 
em uso. Toque em  → Automação → Otimização automática diária e toque na opção 
Desativado para ativar. Se desejar agendar a hora para executar a otimização automática, 
toque em Hora.

Bateria
Verifique a bateria restante e o tempo disponível para utilizar o aparelho. Quando o 
aparelho estiver com níveis baixos de bateria, mantenha a energia da bateria ativando 
funções de economia de energia.

Na tela de configurações, toque em Assistência do aparelho e bateria → Bateria.

•  Modo economia de energia: ativa o modo economia de energia para estender o 
tempo de uso da bateria.

•  Limites de uso em segundo plano: limita o uso da bateria para aplicativos não muito 
utilizados.

•  Mais configurações de bateria: define configurações avançadas para a bateria.

•  O tempo de uso restante exibe o tempo remanescente antes que a energia da 
bateria acabe. O tempo de uso pode variar dependendo das configurações do 
seu aparelho e das condições de operação.

•  Você pode não receber notificações de alguns aplicativos que usem o modo de 
economia de energia.

Armazenamento
Verifique o status da memória disponível e da memória utilizada.

Na tela de configurações, toque em Assistência do aparelho e bateria → 
Armazenamento. Para excluir arquivos ou desinstalar aplicativos que você não usa mais, 
selecione uma categoria. Em seguida, marque os itens e toque em Excluir ou Desinstalar.

•  A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade 
especificada devido ao sistema operacional e aos aplicativos padrões ocuparem 
parte da memória. A capacidade disponível pode alterar ao atualizar o aparelho.

•  Você pode ver a capacidade disponível da memória interna de seu aparelho na 
seção Especificações no site da Samsung.
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Memória
Na tela de configurações, toque em Assistência do aparelho e bateria → Memória.

Para aumentar a velocidade de seu aparelho interrompendo a utilização de aplicativos 
executados em segundo plano, marque todos os aplicativos na lista e toque em Limpar.

Proteção do aparelho
Verifique o status de segurança do aparelho. Essa função pesquisa por malware em seu 
aparelho.

Na tela de configurações, toque em Assistência do aparelho e bateria → Proteção do 
aparelho → Ativar → Verificar o Tablet.

Aplicativos
Gerencie os aplicativos do aparelho e altere as suas configurações. Você pode visualizar a 
informação de uso dos aplicativos, alterar suas notificações, definir permissões ou desativar 
aplicativos desnecessários.

Na tela de configurações, toque em Aplicativos.

Gerenciamento geral
Defina as configurações do sistema ou restaure o aparelho.

Na tela de configurações, toque em Gerenciamento geral.

•  Idioma: seleciona idiomas para o aparelho e altera as configurações como teclados e 
tipos de entrada de voz. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do 
idioma selecionado.

•  Leitura de texto: altera as configurações de texto-para-fala, como idiomas, velocidade 
e muito mais quando o Talkback é ativado.

•  Data e hora: acessa e altera as configurações de como a hora e a data serão exibidas na 
tela de seu aparelho.

Se a bateria permanecer completamente descarregada, a data e a hora serão 
zeradas.

•  Configurações Teclado Samsung: define as configurações do Teclado Samsung.

•  Lista de teclados e padrão: selecione o teclado a ser usado como padrão e altere suas 
configurações.
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•  Teclado físico: define as configurações para um teclado físico.

•  Mouse e trackpad: define as configurações para um mouse ou trackpad externo.

•  Serviço de preench. automático: define um serviço de preenchimento para usar.

•  Restaurar: restaura as configurações de seu aparelho ou executa uma restauração para 
o padrão de fábrica.

•  Fale conosco: faça perguntas ou veja as perguntas mais frequentes.

Adicionar idiomas no aparelho
Você pode adicionar idiomas para usar em seu aparelho.

1 Na tela de configurações, toque em Gerenciamento geral → Idioma → Adicionar o 
idioma.

Para ver todos os idiomas que podem ser adicionados, toque em  → Todos os idiomas.

2 Selecione um idioma para adicionar.

3 Para definir o idioma selecionado como idioma padrão, toque em Def. como padrão. 
Para manter a configuração do idioma atual, toque em Manter atual.

O idioma selecionado será adicionado em sua lista de idiomas. Se você alterar o idioma 
padrão, o idioma selecionado será adicionado ao topo da lista.

Para alterar o idioma padrão de sua lista de idiomas, selecione o idioma desejado e toque 
em Aplicar. Se o aplicativo não suportar o idioma padrão, o próximo idioma suportado na 
lista será usado.

Acessibilidade
Defina várias configurações para melhorar a acessibilidade ao aparelho.

Na tela de configurações, toque em Acessibilidade.

•  Recomendado para você: verifique as funções de acessibilidade que você está usando 
no momento e veja outras funções recomendadas.

•  TalkBack: ative o TalkBack, que fornece retorno por voz. Para visualizar informações de 
ajuda e aprender a usar essa função, toque em → Configurações → Tutorial e ajuda.

•  Melhorias de visibilidade: defina as configurações para melhorar a acessibilidade para 
usuários com deficiência visual.
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•  Melhorias de audição: personalize as configurações para melhorar a acessibilidade 
para usuários com deficiência auditiva.

•  Interação e habilidade manual: personalize as configurações para melhorar a 
acessibilidade para usuários com destreza reduzida.

•  Configurações avançadas: defina as configurações das funções de acesso direto e 
notificação.

•  Serviços instalados: consulte os serviços de acessibilidade instalados no aparelho.

•  Sobre Acessibilidade: consulte as informações de acessibilidade.

•  Fale conosco: faça perguntas ou consulte as perguntas mais frequentes.

Atualização de software
Atualize o software de seu aparelho através do serviço FOTA (Firmware-Over the Air). Você 
pode também agendar atualizações de software.

Na tela de configurações, toque em Atualização de software.

•  Baixar e instalar: verifica e instala atualizações manualmente.

•  Download automático via Wi-Fi: define o aparelho para baixar atualizações 
automaticamente ao conectar a rede Wi-Fi.

•  Última atualização: exibe informações sobre a última atualização de software.

Se atualizações de software emergenciais forem liberadas para a segurança do 
seu aparelho e para bloquear novos tipos de ameaças de segurança, elas serão 
instaladas automaticamente sem o seu consentimento.

Informações de atualização de segurança
A Samsung Electronics oferece atualizações de segurança para reforçar a segurança de seu 
aparelho e proteger suas informações pessoais. Para atualizações de segurança para o seu 
modelo, visite o site security.samsungmobile.com.

O site suporta somente alguns idiomas.

Manual do usuário
Acesse as informações de ajuda para aprender como usar o aparelho, aplicativos ou definir 
configurações importantes.

Na Tela de aplicativos, toque em Samsung → Manual do Usuário ou Manual do Usuário.
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Suporte remoto
Baixe e instale a função Smart Tutor em seu aparelho.

Sobre o tablet
Acesse as informações de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em Sobre o tablet.

Para alterar o nome do seu aparelho, toque em Editar.

•  Informações de status: exibe várias informações do aparelho como status do chip, 
endereço MAC do Wi-Fi e número de série.

•  Informações legais: exibe informações legais relacionadas ao aparelho como 
Informações de segurança e Licença de código aberto.

•  Informações do software: exibe as informações de software como versão de Android e 
versão de firmware.

•  Informações da bateria: exibe informações e status da bateria.
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Solução de problemas
Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. 
Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Você também pode utilizar o Samsung Members para resolver quaisquer problemas 
encontrados durante o uso do seu aparelho.

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos 
seguintes códigos pode ser solicitada:

•  Senha: quando a função de bloqueio do aparelho está ativada, você precisa inserir a 
senha que configurou para o aparelho.

•  PIN: ao usar o aparelho pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, 
você precisa inserir o PIN fornecido com seu chip. Você pode desativar essa função.  
Na tela de configurações, toque em Biometria e segurança → Outras config. de 
segurança → Conf. bloqueio cartão SIM.

•  PUK: seu chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN 
incorretamente várias vezes. Você deve inserir o PUK fornecido pela sua operadora de 
serviços.

•  PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, você deve inserir o PIN2 fornecido com o 
chip. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço
•  Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você pode perder a 

recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de 
erro podem aparecer repetidamente.

•  Você não conseguirá acessar algumas opções sem um plano de dados. Para maiores 
detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho não liga
Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a 
bateria completamente antes de ligar o aparelho.
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O touchscreen responde lentamente ou indevidamente
•  Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touchscreen, ele 

poderá não funcionar corretamente.

•  Se estiver usando luvas, se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela, se você 
tocá-la com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touchscreen poderá 
ter um mau funcionamento.

•  O touchscreen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições 
úmidas ou à água.

•  Reinicie seu aparelho para limpar erros temporários de software.

•  Certifique-se que o seu aparelho está atualizado com a versão de software mais 
recente.

•  Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para um Serviço Autorizado 
Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves
Tente as seguintes soluções. Se o problema persistir, contate o Serviço Autorizado 
Samsung.

Reiniciar o aparelho
Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os 
aplicativos ou reiniciá-lo.

Forçar o reinício
Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha as teclas Lateral e Diminuir 
volume pressionadas por mais de 7 segundos para reiniciar.

Restaurar o aparelho
Se os métodos acima não resolverem seu problema, execute uma restauração para o 
padrão de fábrica.

Inicie o aplicativo Config., toque em Gerenciamento geral → Restaurar → Restaurar 
padrão de fábrica → Redefinir → Apagar tudo. Antes de executar a restauração para 
o padrão de fábrica, lembre-se de fazer um backup de todos os dados importantes 
armazenados no aparelho.
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As chamadas recebidas não são conectadas
•  Certifique-se de ter acessado a rede móvel correta.

•  Certifique-se de que não configurou a restrição de chamada para o número que está 
ligando.

•  Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que 
está recebendo a chamada.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada
•  Certifique-se de não estar bloqueando o microfone.

•  Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.

•  Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está 
corretamente conectado.

O som ecoa durante uma chamada
Ajuste o volume ao pressionar a Tecla Volume ou vá para outra área.

A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a 
qualidade do áudio é ruim

•  Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do aparelho.

•  Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você pode perder a 
recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas 
com a estação rádio base da operadora. Vá para outra área e tente novamente.

•  Ao utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser 
desativados devido a problemas com a rede da operadora.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados 
pela Samsung)

•  Certifique-se de que o carregador está conectado corretamente.

•  Visite um Serviço Autorizado Samsung para trocar a bateria.
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A duração da bateria é menor do que nos primeiros dias de uso
•  Ao expor a bateria a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser 

reduzida.

•  O consumo de bateria aumenta quando você usa certas funções ou aplicativos como 
GPS, jogos ou internet.

•  A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera
Seu aparelho deve possuir espaço de memória e bateria suficiente para operar a câmera. Se 
você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

•  Carregue a bateria.

•  Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao 
apagar arquivos de seu aparelho.

•  Reinicie o aparelho. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, 
contate o Serviço Autorizado Samsung.

A qualidade da foto é pior que na tela da câmera
•  A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas 

fotográficas utilizadas.

•  Ao tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, poderá ocorrer 
ruído na imagem ou as imagens poderão ficar fora de foco.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia
Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzem ao tentar abri-los em 
seu aparelho, tente o seguinte:

•  Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao 
apagar arquivos de seu aparelho.

•  Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por DRM (Gerenciamento de 
Direitos Digitais). Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui 
a licença apropriada ou chave para reproduzi-lo.

•  Certifique-se de que os formatos de arquivo sejam suportados pelo aparelho. Se um 
formato de arquivo não for suportado, tais como DivX ou AC3, instale um aplicativo 
que o suporte. Para confirmar os formatos de arquivo que seu aparelho suporta, visite o 
site www.samsung.com.br.
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•  Seu aparelho suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros 
dispositivos podem não funcionar adequadamente.

•  Seu aparelho suporta arquivos de multimídia autorizados pela rede da sua operadora 
ou de provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, 
tais como toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar 
adequadamente.

O Bluetooth não está funcionando bem
Se outro aparelho Bluetooth não é localizado, houver problemas na conexão ou falhas de 
desempenho, tente o seguinte:

•  Certifique-se de que o aparelho que deseja se conectar está pronto para ser procurado 
ou conectado.

•  Certifique-se de que seu aparelho e o outro aparelho Bluetooth estão dentro do 
alcance máximo do Bluetooth (10 m).

•  Em seu aparelho, inicie o aplicativo Config., toque em Conexões e toque na opção 
Bluetooth para reativar.

•  Em seu aparelho, inicie o aplicativo Config. e toque em Gerenciamento geral → 
Restaurar → Redefinir as configurações de rede → Redefinir configurações → 
Redefinir para redefinir as configurações de rede. Você poderá perder as informações 
registradas ao realizar a restauração.

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate um Serviço Autorizado Samsung.

A barra de ajuste de brilho da tela não aparece no painel de 
notificações
Abra o painel de notificações e arraste o painel para baixo novamente. Toque em  → 
Aparência do Painel rápido e toque na opção Exibir o controle de brilho acima das 
notificações para ativar.

A conexão não se estabelece quando você conecta o aparelho ao 
computador

•  Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu aparelho.

•  Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em 
seu computador.
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Seu aparelho não consegue encontrar sua posição atual
Sinais GPS podem ser obstruídos em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar a 
rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos
Faça sempre o backup de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Caso 
contrário, você não poderá restaurá-los se estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung 
não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

Não há espaço suficiente no armazenamento do aparelho
Exclua dados desnecessários como o cache usando a função Assistência do aparelho ou 
exclua manualmente aplicativos ou arquivos que não sejam utilizados para liberar espaço 
de armazenamento.

O Botão Início não aparece
A barra de navegação, que contém o Botão Início, pode desaparecer enquanto utilizar 
certos tipos de aplicativos ou funções. Para ver a barra de navegação, deslize seu dedo da 
parte inferior da tela para o topo.
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Direitos autorais © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de 
qualquer forma e em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, 
gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação.

Marcas registradas
•  SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics Co., Ltd.

•  Bluetooth® é uma marca mundialmente registrada da Bluetooth SIG, Inc.

•  Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi 
Alliance.

•  Fabricado sobre a licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e o símbolo duplo D 
são marcas registradas da Dolby Laboratories.

•  Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus 
respectivos proprietários.
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No nosso site tem muito mais!
#somostodosmulti

Compatibilidade Windows ou Mac OS; Modelo ABNT2

Conteúdo da embalagem
1 Teclado

Produto
tc213 - 0,365 Kg; 2,5 x 13,4 x 43,5; 7899838819693

Caixa Master
0 unidades; 0Kg; 0 x 0 x 0; 17899838819690

As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo.

teclas macias e silenciosas

Teclado . Slim

Super resistente 
ideal para o seu dia a dia.

PLUG & PLAY
Conexão automática, conecte a entrada USB e 
começe a usar.

PERFIL SLIM
Possui design elegante além de manter suas 
mãos em uma posição  agradável.

dp
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Nobreak APC  
Back UPS 1200 VA 
 
 

O Nobreak APC 1200VA é um produto de ótimo custo 
benefício e qualidade excelente. O produto conta com um 
mini disjuntor reparável (circuit breaker) que fornece 
recuperação fácil e rápida do no-break em casos de curto-
circuito e sobrecarga, sem precisar trocar fusíveis. 

 

www.bztech.com.br 
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01. Apresentação
®Os Back-UPS  1200VA (BZ1200-BR) e 1500VA (BZ1500PBI-BR) são no-breaks interativos com regulação on-line, que 

unem as vantagens de no-break, estabilizador e filtro de linha. Fornecem alimentação ininterrupta, assegurando o 
funcionamento dos equipamentos quando ocorre uma falha ou falta de energia. Quando a rede elétrica está normal, o no-break 
fornece energia estabilizada, filtrada e livre de surtos de tensão. Quando a rede elétrica está anormal, o no-break fornece 
energia estabilizada a partir das baterias internas. Toda a operação do no-break é gerenciada por um microcontrolador RISC de 
alta velocidade, proporcionando confiabilidade, precisão e eficiência.

®Os Back-UPS  1200VA (BZ1200-BR) e 1500VA (BZ1500PBI-BR) foram desenvolvidos para uso em equipamentos de 
informática: microcomputador, impressora matricial ou jato de tinta, monitor de vídeo, PDV, roteador, modem, aparelho de 
FAX, PABX, central de alarme, etc.
Obs.: Não utilize o no-break para alimentar equipamentos movidos a motor (liquidificadores, geladeiras, furadeiras, etc.), 
computadores que possuam fonte com PFC ativo e equipamentos de sustentação da vida e/ou monitoramento de 
funções vitais.

02. Cuidados e Segurança
•  Para evitar o risco de choques elétricos, não introduza objetos pelos furos de ventilação, nem remova a tampa do produto. 
A manutenção deste tipo de equipamento só deve ser feita por pessoal qualificado ou técnicos autorizados.
•   Para o perfeito funcionamento do no-break é necessário uma rede elétrica corretamente dimensionada. 
Um  bom  aterramento na  tomada  da  rede  elétrica  é  importante para  sua  segurança  e  para  o  correto funcionamento dos 
circuitos internos do no-break, como os filtros de linha. A norma NBR 5410 da ABNT estabelece critérios de aterramento e 
dimensionamento da rede elétrica.
•  POLARIDADE! Siga as instruções da figura abaixo para uma correta padronização (Fase, Neutro e Terra) da Tomada da 
Rede Elétrica.

•  Para reduzir riscos de choque elétrico ao conectar qualquer equipamento ao no-break, recomenda-se desligar a saída do 
no-break (LED azul apagado) e desconectar o cabo de força da rede elétrica.  
•  BATERIAS. A substituição das baterias do no-break só deve ser realizada por pessoal qualificado. Não descarte as baterias 
em lixo doméstico, comercial ou industrial.

ATERRAMENTO!

®APC Back-UPS  1200VA e 1500VA – Manual de Instalação e Uso                    

ID
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V
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Obs.: Nunca remova o pino terra do cabo de força do no-break e nem 
instale a tomada da rede elétrica em desacordo com o especificado 
acima. Estas situações resultam na perda da garantia do equipamento.

Figura 1 - Padrão de ligação das tomadas.
Novo padrão de tomadas 

NBR 14136:2002

Cabo de 
Força
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•  
gases inflamáveis. Quando em funcionamento, é normal que o no-break aqueça, porém evite instalação em locais expostos 
diretamente à luz solar ou próximo a fontes de calor. Em caso de aquecimento excessivo ou odores estranhos, desligue o 
no-break e entre em contato com o Suporte Técnico APC.
•  Após a instalação, mantenha o no-break afastado pelo menos 5 (cinco) centímetros de paredes ou móveis que possam 
impedir a ventilação.
•  Observe sempre os manuais de cada equipamento conectado ao no-break para saber o consumo médio de cada um. 
O somatório das potências dos equipamentos deve ser menor ou igual à potência do no-break.

03. Painéis Frontal e Traseiro 

04. Guia de Instalação Rápida
1. Certifique-se de que as recomendações de segurança foram atendidas.
2. Certifique-se de que a tensão de entrada do no-break é compatível com a tensão da rede elétrica e se a tensão dos 
equipamentos a serem conectados é compatível com a tensão de saída do no-break.
Obs.: Não conecte filtros de linha e/ou estabilizadores nas tomadas de saída do no-break.
3. Posicione o no-break próximo ao local de instalação e conecte os equipamentos a serem alimentados pelo no-break nas 
tomadas de saída.
4. Conecte o cabo de alimentação do no-break na tomada da rede elétrica. Ouvem-se 2 (dois) bips.
5. Ligar a Saída: mantenha o botão Liga/Desliga pressionado por aproximadamente 03 segundos, logo em seguida o LED 
verde acenderá,  indicando  que  a  rede  está  normal. Após o teste dos circuitos internos, o LED azul acenderá indicando que a 
saída está ligada. 
6. Caso o LED vermelho acenda, verifique se a polaridade da tomada (Fase, Neutro e Terra) está conforme indicado na 
Figura 1. Em redes elétricas bifásicas (Fase, Fase e Terra) o LED vermelho permanecerá aceso, sem prejuízo ao funcionament 
do no-break, desde que o aterramento esteja corretamente dimensionado.
7. Ligue os equipamentos a serem alimentados pelo no-break.
8. Caso queira utilizar o módulo de comunicação, conecte o cabo USB no painel traseiro do no-break. Em seguida, conecte o 
cabo no computador. Ver “Software de gerenciamento”.
Obs.: Caso o procedimento acima não ocorra conforme o esperado, observe a tabela de Problemas e Soluções no final deste 
manual.

05. Características e Funcionamento
Modo Rede: neste modo de funcionamento o no-break fornece energia filtrada e estabilizada às cargas, através da rede 
elétrica. O LED verde permanece aceso e o carregador mantém as baterias carregadas.
Modo Bateria: neste modo de funcionamento o no-break fornece energia às cargas através da bateria interna. O LED verde 
permanece apagado. A tensão de saída é estabilizada pelo circuito inversor.

A quantidade de carga da bateria será informada da seguinte forma:

   • 1 (um) bip: bateria com boa carga.
   • 2 (dois) bips: bateria com meia carga.
   • 3 (três) bips: bateria com carga baixa. Nesta condição o desligamento da saída está próximo.

Evite instalar o no-break em superfícies vibratórias ou locais sujeitos a umidade e poeira excessivas, vapores químicos ou 

01 - Botão liga/desliga
02 -   LEDs de sinalização 

visual
03 -   Disjuntor rearmável
04 - Tomadas de saída
05 - Conector de expansão 

de baterias
06 - Cabo de força
07 -   Interface USB
08 -   Cooler

REDE

SAÍDA

BATERIA

ATERRAMENTO / 

POLARIDADE

05

01

02

03 03

04 04

06 06

07 07

08

BZ1500PBI-BRBZ1200-BR
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Autoteste: antes de ligar a saída, o no-break verifica a integridade dos circuitos internos e o estado da bateria. Durante esta 
etapa serão emitidos bipes curtos, período em que todo o circuito interno é verificado. Em seguida, a saída é ligada
 (LED azul aceso). Caso alguma anormalidade seja encontrada durante o autoteste, o no-break sinalizará a falha emitindo uma
 sequência  de  10  bipes  curtos  a  cada  08  segundos,  até  que  o  cabo  de  força  seja  desconectado  da  rede  elétrica. 
Ver Problemas e Soluções.
Memória: em caso de desligamento da saída por fim de autonomia das baterias, o no-break religa automaticamente a saída e 
recarrega as baterias após o retorno de energia na rede elétrica a níveis normais, sem necessitar da 
intervenção do usuário.
Inibidor Sonoro: para desabilitar os bips emitidos pelo no-break, pressione por 01 (um) segundo o botão Liga/Desliga. 
Ouve-se 1 (um) bip de curta duração para informar que o comando foi aceito. Para Reabilitar os bips, o procedimento é o 
mesmo. Ouvem-se 2 (dois) bips de curta duração para informar que o comando foi aceito. Ver Sinalização e Comando.
Obs.: Em condição de falha ou alerta os bips são reabilitados automaticamente para informar o ocorrido.
Battery-Saver: desliga a saída do no-break automaticamente quando, em modo bateria, a carga na saída for inferior a 50W , 
evitando o consumo desnecessário. Quando o Battery-Saver estiver habilitado, o no-break sinaliza com 02 bipes curtos a cada 
08 segundos antes de desligar a saída. Após aproximadamente 60 segundos, a saída é desligada e o no-break passa a sinalizar 
com 02 bipes a cada 08 segundos.
Obs: Este recurso permanece memorizado em seu último estado mesmo quando o no-break for completamente desligado. 
Este recurso sai de fábrica habilitado.Ver Sinalização e Comando.
Carregador Inteligente: quando conectado na rede elétrica, recarrega automaticamente a bateria, mesmo com a saída 
desligada.O tempo de recarga típico é de 12 (doze) horas.
Obs.: Evite deixar o no-break desconectado da rede elétrica por um tempo maior que 1 (um) mês. Caso haja necessidade, 
sempre carregue a bateria antes de deixá-lo desconectado.
Partida a frio (DCSTART): a saída do no-break pode ser ligada ou desligada mesmo com a rede desconectada.
Sobrecarga: a proteção contra sobrecarga é um recurso de limitação de potência e desarme automático que evita danos ao 
no-break. A proteção atua desligando a saída, caso ocorra excesso de carga ou curto-circuito na saída. Para valores de 
sobrecarga de até 120%, o no-break emite 04 bipes a cada 08 segundos durante aproximadamente 15 segundos, após esse 
tempo a saída é desligada. Para valores de sobrecarga acima de 120%, o desligamento da saída é imediato. A sinalização de 
sobrecarga permanecerá ativada até que o usuário pressione a chave liga/desliga por aproximadamente 03 segundos. Retire o 
excesso de carga antes de religar a saída.
Baterias: a carga das baterias é feita automaticamente quando a rede está normal. O LED amarelo apagará quando as baterias 
atingirem pelo menos 90% de carga. O no-break possui baterias internas seladas e livres de manutenção. A bateria sai da 
fábrica carregada, mas pode perder parcialmente a sua carga durante o período de armazenagem do produto.
Autonomia: normalmente, as baterias atingem sua capacidade máxima após três ciclos de carga e descarga. Dessa forma, para 
verificar a autonomia das baterias internas do seu no-break, siga o procedimento a seguir:
A. Ligue o no-break na rede elétrica e espere até que o LED amarelo apague (bateria atingiu aproximadamente 90 % da carga);
B. Espere pelo menos mais 12h com o no-break conectado na rede elétrica, para a carga total das baterias;
C. Com a carga conectada na saída do no-break, desconecte o cabo de força da rede elétrica e espere até a descarga total da 
bateria (autodesligamento da saída do no-break).
Obs.: Execute o mesmo procedimento 03 vezes para obter a autonomia típica do no-break. Os tempos de autonomia são 
tempos médios e podem variar de acordo com a configuração da carga (microcomputador), temperatura ambiente, 
envelhecimento e condições de carga da(s) bateria(s) - Ver Tabela de Autonomia.
Descarga Profunda: as baterias seladas sofrem danos irrecuperáveis se submetidas a descargas profundas. A descarga 
profunda  é  caracterizada  pela  tensão  em  vazio  inferior  a  10,5V.  Esta  situação  constitui  mau  uso  e  não  é  coberta pela 
garantia. Para evitar que isto aconteça, evite deixar o no-break desconectado da rede elétrica por um período superior a 01 mês. 
As baterias seladas perdem a carga mesmo que não estejam sendo utilizadas.
Gerenciador de bateria:  protege  a  bateria  contra  sobrecarga  e  sobretensão,  evitando  superaquecimentos e vazamentos 
de eletrólito, garantindo uma maior vida útil para a bateria. Em modo rede, caso haja uma falha do carregador ou da bateria, o 
gerenciador indica através de sinalização que a bateria não está recebendo carga ou precisa ser substituída. Ver Sinalização e 
Comando.
Detector de aterramento: o no-break possui um circuito interno que informa ao usuário (LED vermelho acende) se a rede 
elétrica está sem o aterramento ou com polaridade invertida entre fase e neutro. No caso de rede elétrica bifásica, o LED 
vermelho permanecerá aceso, sem impedir o funcionamento do no-break.
Obs: A instalação elétrica deve ser corrigida por um profissional qualificado.
Autonomia expansível: permite aumentar o tempo de autonomia do no-break com a conexão de baterias externas.
Software de Gerenciamento SGM: recurso que, através de uma interface USB, monitora parâmetros e apresenta estimativa 
de consumo dos euipamentos conectados.Ver Software de Gerenciamento.
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Tabela Visual

LED Verde

LED Azul

LED Amarelo

LED Vermelho

Indicadores Visuais

Saída

Rede

Bateria / Sinalização

Aterramento e Polaridade

Tabela de Eventos

Rede elétrica normal / anormal

Bateria carregada / em recarga

Saída ligada / desligada

Rede anormal, saída ligada (Modo bateria)

Sub ou Sobretensão na saída

Desligamento da saída por Battery-Saver

Aviso de desligamento por Battery-Saver

Fim de autonomia

Sobrecarga na saída

Sobretensão na bateria

Subfrequência ou Sobrefrequência da rede

Falha no carregador de baterias

Autoteste em andamento

Falha no Autoteste

Habilita inibidor sonoro

Desabilita inibidor sonoro

Acionamento/Desacionamento da saída

LED verde aceso / apagado

LED amarelo apagado / aceso 

LED azul aceso / apagado

no-break em modo bateria. Led azul aceso, LED verde 
apagado e LED amarelo piscando juntamente com 
bipes de acordo com o estado da bateria.
01 bipe: bateria com boa carga
02 bipes: bateria com meia carga
03 bipes: bateria com baixa carga
01 bipe por segundo

02 bipes a cada 08 segundos

02 bipes curtos a cada 08 segundos

03 bipes a cada 08 segundos

04 bipes a cada 08 segundos

05 bipes a cada 08 segundos

05 bipes curtos a cada 08 segundos

06 bipes a cada 08 segundos

Bipes curtos durante 06 segundos

10 bipes curtos a cada 08 segundos

01 bipe curto

02 bipes curtos

01 bipe

Tabela De Eventos

EVENTO SINALIZAÇÃO

06. Sinalização e Comando

Tabela de Comandos do Botão

Habilitar o Inibidor Sonoro

Desabilitar o Inibidor Sonoro

Ligar a saída do no-break

Desligar a saída do no-break

Manter o botão pressionado por 01 segundo, ouve-se 01 bipe.

Manter o botão pressionado por 01 segundo, ouve-sem 02 bipes.

Manter o botão pressionado até o LED azul acender.

Manter o botão pressionado até o LED azul apagar.

EVENTO COMANDO

Manter o botão pressionado até que o LED azul acenda
e seja emitido 01 bipe curto seguido de 01 bipe longo

Habilitar ou Desabilitar o Battery Saver

Obs.1: Ao habilitar ou desabilitar o Battery Saver a saída pode ser desligada dependendo da condição inicial. Portanto, desligue as cargas
antes de efetuar este comando.
Obs. 2:  O LED amarelo pisca sempre que é emitido algum bip.
*Apenas modelo BZ1500PBI-BR

07. Especificações Técnicas
Modelo

BZ1200-BR
Especificações

Entrada

Tensões nominais

Faixa de tensão

Freqüência nominal

Corrente nominal

Modo de seleção

Saída

Potência nominal

Fator de potência

Tensão nominal

Regulação

Nº de tomadas

Frequência (modo bateria)

Forma de onda

Bateria

Quantidade

Tipo

Tensão

Tempo de recarga

Proteções

Sobrecorrente na entrada

Sobretensão na bateria

Sobrecarga e curto-circuito

Sub e sobretensão

Sub e sobrefrequência

Descarga profunda da bateria

Surtos e picos de tensão

Classe de surto de energia

Filtro de linha

Estabilizador

Condições ambientais de operação

Mecânicas

Dimensões (A x L x P)

Peso aproximado

Cor

Comunicação / Sinalização

Visual e sonora (com inibidor) 

USB

Software de gerenciamento

Outras Especificações

Rendimento

Sincronizado com rede

Consumo em stand-by

115/127/220 V~

97 - 147 / 187 - 253 V~

60 Hz +/- 5 %

10,5/9,5/6 A

Automático

1200VA / 600W

0,55

115 V~

+/- 6% (modo bateria) +/- 10% (modo rede)

8 tomadas (2P + T) NBR 14.136:2002

60 Hz +/- 1% (sincronizada com rede elétrica)
PWM senoidal por aproximação, com controle de largura e amplitude

2

Chumbo-ácido selada regulada por válvula (VRLA) – 12 V / 7 Ah

24 V---

Aproximadamente 12 horas

Disjuntor rearmável (Circuit breaker)

Sim (Evita sobrecarga e vazamento)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim (Varistor entre fase e neutro)

25 Joules

Sim (Modo diferencial e modo comum)

Sim (Três estágios)

217 mm x 134 mm x 379 mm

11,85 kg

Sim

Sim

Sim

Sim (Sistema PLL)

> 90 % (em modo rede) > 80% (em modo bateria)

< 20 W

Preto

Modelo

BZ1500PBI-BR

13,0 / 11,8 / 6,8A

1500VA / 825W

0,5

Umidade

Temperatura ambiente

Elevação

10 – 90 % (Sem condensação)

0 – 40 ºC

0 – 3000 metros

14,60 kg

Cabo de alimentação Cabo de 1,3m com plugue padrão NBR 14.136:2002

Controle Através de Microcontrolador RISC de alta velocidade

Sobreaquecimento 03 bipes longos, LED amarelo piscando*

+/- 6% (modo bateria) -10% +6% (modo rede)

218 mm x 134 mm x 390 mm

Sobreaquecimento   Sim (no inversor, com alarme e posterior desligamento)

Tempo de transferência < 1,0ms
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08. Autonomia

Tabela de Autonomia BZ1200-BR
aproximadamente 15 minutos Meia carga

Plena carga aproximadamente 3,7 minutos 

Após a proteção de sobrecarga atuar, o 
no-break sinaliza com 04 bipes a cada 
08 segundos. Desliga entrada e saída.

Sobretensão na bateria. no-break sinaliza com 05 bipes a cada 
8 segundos.

Desligue e ligue novamente a saída do 
no-break. Caso o problema persista, o 
no-break deve ser encaminhado ao 
CASC - Centrto Autorizado de 
Serviço APC.

As cargas conectadas ao no-break 
excedem a potência máxima. Desconecte 
as cargas em excesso e religue o no-break.

Problema Sintomas Soluções

Sobrecarga e curto-circuito na saída.

11. Problemas e Soluções

Ao ser ligada a saída o no-break 
sinaliza 10 bipes curtos a cada 08 
segundos.

Desconecte o cabo de força da rede. 
Aguarde alguns segundos e reconecte o 
cabo de força. Religue a saída do
no-break. Caso o problema persista, o 
no-break deve ser encaminhado ao CASC 
- Centro Autorizado de Serviço APC.

Autoteste falho. Falha nos circuitos 
internos.

no-break sinaliza 06 bipes a cada 08 
segundos indicando que a bateria não 
está recebendo carga.

O no-break deve ser encaminhado 
ao CASC - Centro Autorizado de 
Serviço APC.

Bateria não recebe carga. Falha no 
carregador.

Saída é desligada e o no-break sinaliza 
com 01 bipe a cada 01 segundo.

Desconecte as cargas da saída do
no-break e religue a saída. Caso o 
problema persista, o no-break deve ser 
encaminhado ao CASC - Centro 
Autorizado de Serviço APC.

Sub ou sobretensão na saída.

no-break não aceita rede e sinaliza com 
05 bipes curtos a cada 08 segundos.

Verifique as condições da rede elétrica. 
Tente conectá-lo em outra tomada. 
Caso o problema persista, o no-break 
deve ser encaminhado ao CASC
- Centro Autorizado de Serviço APC.

Falha na frequência da rede.

Verifique as condições da rede elétrica.
Tente conectá-lo em outra tomada.
Verifique se o circuit-breaker não 
está acionado.

LED verde apagado.No-break não aceita a rede.

Mantenha o no-break carregando a 
bateria por 24h. Caso o problema 
pers is ta ,  as  bater ias  deverão 
ser substituídas.

O tempo de autonomia está bem abaixo 
do normal.

Autonomia baixa.

O no-break apresenta um aquecimento 
bem acima do normal.

Verifique se o no-break está em local 
ventilado.

Aquecimento excessivo.

Aplicação Home Office (~120W)
PC onboard com monitor LCD 20”
Modem
Roteador wireless

•  
•  
•  

aproximadamente 43 minutos 

aproximadamente 19 minutos 

Aplicação Performance & Game (~240W)
PC para aplicativos avançados e jogos com monitor LCD 24” 
Caixas de som externas 
Modem 
Roteador de banda larga 

•  
•  
•  
•  

Tabela de Autonomia BZ1500PBI-BR
aproximadamente 8 minutosMeia carga 

Plena carga aproximadamente 2 minutos

Obs.: Os tempos de autonomia são médios e podem variar de acordo com: a potência da carga conectada na saída, temperatura ambiente e condições de envelhecimento 
e carga da bateria.
Teste de Autonomia: para verificar o tempo de autonomia com seus equipamentos, desconecte o no-break da tomada com a bateria totalmente carregada, simulando 
uma falta de energia. Meça o tempo até que a saída do no-break seja desligada.

Aplicação Home Office (~120W)
PC onboard com monitor LCD 17”
Impressora jato de tinta

•  
•  

aproximadamente 60 minutos

aproximadamente 20 minutos

Aplicação Performance & Game (~240W)
PC para aplicativos avançados e jogos com monitor LCD 24” 
Caixas de som externas 
Modem 
Roteador de banda larga 

•  
•  
•  
•  

09. Software de Gerenciamento
®O APC Back-UPS  1500VA (BZ1500PBI-BR) conta com um software de gerenciamento SGM Auto Shutdown, que permite a 

visualização, através de uma interface amigável, de todas as características internas do no-break como: tensão de entrada, 
tensão e potência de saída, percentual de carga da bateria, status do no-break e alertas. Também é possível visualizar gráficos 
de tensão, corrente, potência, nível de carga da bateria, além do consumo de energia diário, mensal e anual.
O software SGM possui uma interface de configuração intuitiva na qual é possível habilitar o envio de e-mails e/ou pop-ups de 
eventos e gravá-los em um relatório. É possível também configurá-lo para acesso através da internet pelo protocolo de 
gerenciamento de equipamentos, SNMP.
Através do agendamento de comandos, pode-se configurar um horário de ligar/desligar para quaisquer dias da semana. Além 
da opção de desligamento (shutdown) remoto ou desligamento antes do fim de autonomia da bateria ou por minutos passados 
depois de uma falha na rede elétrica.

Para instalar o SGM e desfrutar  todas as vantagens oferecidas:
1. Conecte o cabo na porta USB do computador; 
2. Conecte a outra ponta do cabo à porta USB localizada na parte traseira do no-break;
3. Baixe através do site da APC (www.apc.com/br) o software SGM de acordo com o seu sistema operacional
4. Execute o instalador (“SetupSGM_Win.exe” para Windows XP em diante, por  exemplo);
5.  Escolha o idioma, avance e confirme as etapas até concluir a instalação;
6.  Configure o SGM de acordo com suas necessidades.

Para mais informações consulte o manual do SGM disponível no site da APC ou leia o conteúdo de ajuda no 
próprio software.

10. Módulo de Expansão de Baterias Externas
®O APC Back-UPS  1500VA (BZ1500PBI-BR) permite a conexão de baterias externas através do conector localizado na parte

traseira do no-break.
O módulo de bateria externa (BZ24BP-BR) possui internamente 04 baterias de 12V/7Ah conectadas em série/paralelo 
formando um banco de 24V/14Ah. Além disso, conta com carregador interno, que acelera o tempo de recarga das baterias. 
O BZ1500PBI-BR permite a conexão máxima de 01 módulo de baterias externas.

12. CASC - Centro Autorizado de Serviço APC
Os reparos nos produtos em garantia devem ser realizados exclusivamente pelo CASC - Centro Autorizado de Serviço APC. 
Para entrar em contato, utilize o Serviço de Atendimento ao Cliente APC.
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© 2013 APC by Schneider Electric. APC, o logotipo APC são propriedade da Schneider Electric Industries S.A.S., American Power
Conversion Corporation ou de suas empresas controladas. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

www.apc.com/br0800-728-9110
SUPORTE TÉCNICO APC 

13. Serviço de Atendimento ao Cliente APC
Website da APC, www.apc.com/br ou entre em contato através dos telefones do Serviço de Atendimento ao Cliente: 
0800-728-9110. Ligação gratuita.

14. Termo de Garantia
Condições de garantia:
Atenção: este certificado é uma garantia adicional à legalmente oferecida ao Consumidor pela APC. Para que esta garantia  
tenha  validade  é  indispensável  a  apresentação  do  Certificado  acompanhado  da  respectiva Nota Fiscal de compra do 
produto. 

A garantia está diretamente relacionada ao cumprimento de todas as recomendações indicadas no Manual de Instalação e Uso 
que acompanha o produto, cuja leitura é altamente recomendada. 

A APC concede a este produto - exceto baterias - garantia complementar de 1 (um) ano e 9 (nove) meses à legal (3 meses) e 
garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação que porventura sejam identificados no prazo de 2 (dois) anos, 
contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda ao Consumidor, desde que tenha  sido  instalado  e  utilizado  
conforme  as  orientações  contidas  no  Manual  de  Instalação  e  Uso. O fabricante concede às baterias que acompanham o 
produto garantia complementar de 9 (nove) meses à legal (3 meses), totalizando 1 ano de garantia para as baterias. 
É importante que o produto seja testado no local da compra. 

1. A garantia terá validade pelo prazo legal acima especificado, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro 
Consumidor final, mesmo que a propriedade do produto tenha sido transferida.
2. Constatado o defeito, o Consumidor deverá entrar em contato com o Suporte Técnico APC pelo telefone 0800-728-9110, 
que informará os procedimentos para atendimento em garantia. O exame e reparo do produto só poderão ser efetuados pelo 
fabricante. O encaminhamento para reparos deve ser feito exclusivamente pelo Consumidor. Nenhum Revendedor ou Posto 
de Serviço está autorizado pela APC a executar essas ações pelo Consumidor. Todos os eventuais danos ou demoras 
resultantes da não observância dessas recomendações fogem à responsabilidade da APC.
3. Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes defeituosos será gratuita, assim como a mão de obra 
aplicada. Esta garantia não cobre, no entanto, atendimento domiciliar.
4. Os componentes: gabinete (superfície externa) e tampa do compartimento, e os serviços de manutenção serão garantidos 
contra defeitos de fabricação por mais 90 (noventa) dias após o fim do período legal. A constatação do defeito deverá ser feita 
pelo fabricante.
5. A garantia não cobre:
a) Transporte e remoção de produtos para conserto / instalação.
b) Atendimento ao consumidor, gratuito ou remunerado, além daquele oferecido pela APC.
c) Serviços de instalação, pois estas informações constam no Manual de Instalação e Uso.
6. Por tratar-se de garantia complementar à legal (90 dias), fica convencionado que a mesma perderá totalmente a sua 
validade se ocorrer uma das hipóteses a seguir expressas:
a) Se o defeito apresentado for ocasionado pelo mau uso do produto pelo Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante.
b) Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoa não autorizada 
pelo fabricante.
c) Se o dano tiver sido causado por acidentes como quedas, agentes da natureza como raios, inundações, desabamentos e 
demais causas de força maior ou casos fortuitos.
d) Se a Nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações.
7. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos causados por negligência, imperícia ou imprudência do Consumidor 
no cumprimento das instruções contidas no seu Guia de Instalação.
8. Estão igualmente excluídos desta garantia os defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações regulares para os 
quais foi projetado.
9. A APC garantirá a disponibilidade de peças por 5 (cinco) anos a contar da data em que cessar a fabricação
desse modelo
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Estado do Piauí 
Tribunal de Contas 

 
 

 
CERTIDÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE 

 
 

 
THECSUS SOLUÇOES DIGITAIS LTDA. 

 
CNPJ: 30.703.534/0001-45 

  

 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, 

que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de 
informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua 
competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA 

da listagem de impedidos de contratar com o poder público e inabilitados para 
o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta 

e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 
5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta 

Corte. 
 
A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em 

tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, 
bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais. 

 
Esta certidão é válida até 14/08/2021, estando condicionada à verificação de 

sua autenticidade na Internet, no endereço www.tce.pi.gov.br/certidoes. 

 
Secretaria das Sessões, em 14/06/2021. 

 

 

                         

Número da certidão:  6479/2021
Código de validação: 902B-E6E9-DDDD-AC4A
Validável em: https://sistemas.tce.pi.gov.br/EmissaoDeCertidoes/validarCertidao.xhtml
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Estado do Piauí 
Tribunal de Contas 

 
 

 
CERTIDÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE 

 
 

 
MARIANA AMARAL ALMEIDA 

 
CPF: 040.097.255-75 

  

 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, 

que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de 
informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua 
competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA 

da listagem de impedidos de contratar com o poder público e inabilitados para 
o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta 

e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 
5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta 

Corte. 
 
A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em 

tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, 
bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais. 

 
Esta certidão é válida até 14/08/2021, estando condicionada à verificação de 

sua autenticidade na Internet, no endereço www.tce.pi.gov.br/certidoes. 

 
Secretaria das Sessões, em 14/06/2021. 

 

 

                         

Número da certidão:  6481/2021
Código de validação: B069-AE7C-3E3A-ACC9
Validável em: https://sistemas.tce.pi.gov.br/EmissaoDeCertidoes/validarCertidao.xhtml
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Estado do Piauí 
Tribunal de Contas 

 
 

 
CERTIDÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE 

 
 

 
WASHINGTON WILLIAN COSTA FERREIRA 

 
CPF: 027.996.795-01 

  

 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, 

que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de 
informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua 
competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA 

da listagem de impedidos de contratar com o poder público e inabilitados para 
o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta 

e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 
5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta 

Corte. 
 
A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em 

tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, 
bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais. 

 
Esta certidão é válida até 14/08/2021, estando condicionada à verificação de 

sua autenticidade na Internet, no endereço www.tce.pi.gov.br/certidoes. 

 
Secretaria das Sessões, em 14/06/2021. 

 

 

                         

Número da certidão:  6482/2021
Código de validação: 39D2-C0E3-DAE7-0760
Validável em: https://sistemas.tce.pi.gov.br/EmissaoDeCertidoes/validarCertidao.xhtml
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/07/2021 às 15:08) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 040.097.255-75.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

60ED.D694.EFD9.E700 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 13/07/2021 as 15:08:20 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/07/2021 às 08:50) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 30.703.534/0001-45.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

60EE.CF6D.0E28.3405 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 14/07/2021 as 08:50:05 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/07/2021 às 15:09) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 027.996.795-01.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

60ED.D6D0.E7D9.E760 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 13/07/2021 as 15:09:20 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: MARIANA AMARAL ALMEIDA 
 
CPF/CNPJ: 040.097.255-75 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 15:12:53 do dia 13/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: PZSR130721151253 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

 
 
 

Nome completo: TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 
 
CPF/CNPJ: 30.703.534/0001-45 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 08:48:30 do dia 14/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: J5X2140721084830 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: WASHINGTON WILLIAN COSTA FERREIRA 
 
CPF/CNPJ: 027.996.795-01 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 15:13:38 do dia 13/07/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: XKJU130721151338 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Processador ouro Intel® Pentium® G5400
cache de 4 M, 3,70 GHz

Especificações

Especificações de exportação

Essenciais

Coleção de
produtos

Processador Intel® Pentium® série ouro  

Codinome Produtos com denominação anterior Coffee Lake 

Segmento vertical Desktop 

Número do processador G5400 

Status Launched 

Data de introdução Q2'18 

Litografia 14 nm 

Condições de uso Embedded Broad Market Commercial Temp, PC/Client/Tablet 

Preço recomendado para o cliente $64.00

Especificações da CPU

Número de núcleos 2 

Nº de threads 4 

Frequência baseada em processador 3.70 GHz 

Cache 4 MB Intel® Smart Cache 

Velocidade do barramento 8 GT/s 

TDP 58 W 

Informações complementares

Opções integradas disponíveis Sim 

Ficha
técnica

Ver agora  

Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) 64 GB 

Tipos de memória DDR4-2400 

Nº máximo de canais de memória 2 

Largura de banda máxima da memória 37.5 GB/s 

Compatibilidade com memória ECC Sim 

Gráficos de processador

Gráficos do processador Gráficos UHD Intel® 610 

Frequência da base gráfica 350 MHz 

Máxima frequência dinâmica da placa gráfica 1.05 GHz 

Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo 64 GB 

Suporte para 4K Yes, at 60Hz 

Resolução máxima (HDMI 1.4)‡ 4096x2304@24Hz 

Resolução máxima (DP)‡ 4096x2304@60Hz 

‡

‡
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Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡ 4096x2304@60Hz 

Suporte para DirectX* 12 

Suporte para OpenGL* 4.5 

Intel® Quick Sync Video Sim 

Tecnologia Intel InTru 3D Sim 

Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video Sim 

Intel® Clear Video Technology Sim 

Nº de monitores aceitos 3 

ID do dispositivo 0x3E90/x93 

Opções de expansão

Escalabilidade 1S Only 

Revisão de PCI Express 3.0 

Configurações PCI Express Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 

Nº máximo de linhas PCI Express 16 

Especificações de encapsulamento

Soquetes suportados FCLGA1151 

Configuração máxima da CPU 1 

Especificação de solução térmica PCG 2015C (65W) 

T 100°C 

Tamanho do pacote 37.5mm x 37.5mm 

Tecnologias avançadas

Compatível com Intel® Optane™ Memory Sim 

Tecnologia Intel® Turbo Boost Não 

Elegibilidade da plataforma Intel® vPro™ Não 

Tecnologia Hyper-Threading Intel® Sim 

Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) Sim 

Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) Sim 

Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) Sim 

Intel® TSX-NI Não 

Intel® 64 Sim 

Conjunto de instruções 64-bit 

Extensões do conjunto de instruções Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 

Estados ociosos Sim 

Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® Sim 

Tecnologias de monitoramento térmico Sim 

Tecnologia de proteção da identidade Intel® Identity Sim 

Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SIPP) Não 

Segurança e confiabilidade

Novas instruções Intel® AES Sim 

Chave Segura Sim 

Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX) Yes with Intel® ME 

Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) Sim 

Intel® OS Guard Sim 

Intel® Trusted Execution Technology Não 

‡

‡

JUNCTION

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡
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CONTROLE: 54.659.864.329.13 CPF SOLICITANTE: 055.277.805-23 NIRE: 29204522859 Emitida: 05/07/2021 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Nome Empresarial:

Natureza Jurídica:

NIRE(sede)       CNPJ Inicio da atividade

Endereço: 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA

29204522859

AVENIDA DO TRABALHO, 3170 :B, SÃO FRANCISCO, GUANAMBI, BA - CEP: 46430000

30.703.534/0001-45

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

14/06/2018 14/06/2018

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Arquivamento do ato
Constituitivo

EMPRESA

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; SUPORTE TÉCNICO, 

MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E 

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES;

Capital integralizado:

R$

R$

DUZENTOS  MIL  REAIS

DUZENTOS  MIL  REAIS

CAPITAL SOCIAL

200.000,00

200.000,00

PORTE

Microempresa XXXXXX

PRAZO DE DURAÇÃO

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato

WASHINGTON WILLIAN COSTA FERREIRA

027.996.795-01

100.000,00 SÓCIO / ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX

MARIANA AMARAL ALMEIDA

040.097.255-75

100.000,00 SÓCIO / ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: CNPJ:

Endereço:

XXXXXX XXXXXX

XXXXXX

Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Ato: 002 - ALTERAÇÃO

15/02/2021 98043339
Sem StatusREGISTRO ATIVO

Data Número

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS

Observação

218543050
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CONTROLE: 54.659.864.329.13 CPF SOLICITANTE: 055.277.805-23 NIRE: 29204522859 Emitida: 05/07/2021 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

Nome Empresarial:

Natureza Jurídica:

NIRE(sede)       CNPJ Inicio da atividade

Endereço: 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA

29204522859

AVENIDA DO TRABALHO, 3170 :B, SÃO FRANCISCO, GUANAMBI, BA - CEP: 46430000

30.703.534/0001-45

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

14/06/2018 14/06/2018

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Arquivamento do ato
Constituitivo

EMPRESA

SALVADOR - BA, 5 de Julho de 2021

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

218543050
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