
MANUAL DE
INSTALAÇÃO



2 pessoas
Frasco com álcool isopropílico
Flanela de limpeza
Chave Philips
Travas
Cinta com catraca
parafusos
Lixa

Material necessário para instalação

Antes de realizar a instalação recomendamos que se faça um teste geral do sistema.
 Apoie a TV sobre uma superfície planaA)

B) Alinhe o Frame sobre a televisão com Logo UnionBoard para cima e USB para baixo (Não
remova a proteção das tas 3M).

 Conecte o cabo USB no Frame e no computadorC)
 Conecte o cabo HDMI no computador e na televisãoD)
Ligue o computador e a TV e abra o software UnionBoard ou DrawView para testar E) 

o sistema

Agora com sistema testado, inicializaremos a instalação. Retire os plásticos da borda da TV.

Nas bordas da TV, no local onde o Frame será colado, passe a lixa para retirar o verniz. Caso
a TV for maior que o frame (TVs Antigas), delimite a área externa do Frame com ta crepe e lixe
a área de contato conforme a imagem, após, faça a limpeza com a anela e o álcool 
isopropílico para tirar toda poeira do local. Esta etapa é essencial para promover maior 
xação do Frame na TV.
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Escaneie o código QR ou acesse
 www.showdeimagem.com.br/suporte

para acessar um tutorial desta 
instalação em vídeo:
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Limpe a parte interna do frame (o lado das tas dupla face) com um pano levemente umedecido
com álcool, depois passe um pano seco. Faça o mesmo procedimento com a TV. certique-se de 
remover toda a poeira quando houver.

Posicione o Frame sobre a TV ligada sem remover a proteção das tas 3M . No canto(Imagem 1)
superior direito do Frame, Insira a caneta para que se crie um espaço entre o Frame e a 
TV . Nas extremidades das Fitas 3M desse canto, retire um pedaço das proteções (Imagem2)
(sem cortar) e deixe as sobras para fora . Retire a caneta e alinhe a parte interna do (imagem 3)
Frame com a imagem da TV. Repita todo o processo no canto inferior esquerdo do Frame. Após 
colar os dois cantos do Frame, puxe a proteção das tas com uma mão e com a outra realize o
movimento de levantar levemente o Frame (sem descolar os cantos) conforme for puxando a 
ta (Imagem 4). Após colar o Frame na TV, aplique pressão com as mãos sobre todas as 
extremidades do Frame.

I - Caso sua TV for um modelo mais novo
(Bordas menores que o Frame):
Parafuse as travas retas nos respectivos 
pontos do Frame com a abertura maior
virada para parte traseira da TV.

I - Caso sua TV for um modelo mais antigo
(Bordas maiores que as do Frame):
Parafuse as travas ‘‘L’’ nos respectivos pontos
do Frame com a abertura maior virada 
para parte frontal da TV.
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Passe a cinta com catraca por dentro das aberturas da trava superior e inferior de forma que a
catraca que de fácil acesso e que a sobra da corda que para baixo conforme a gura abaixo. 
Repita o procedimento do outro lado do Frame.

Regule o nível de tensão nas travas puxando a corda e travando a catraca. Aplique uma 
tensão moderada de forma que a corda que esticada sem pressionar excessivamente as travas.

Fixe na parede. Caso a solução utilizada seja a TV touchscreen móvel, siga os mesmo passos 
 e no nal prenda a TV Touchscreen no Rack móvel.

Deixe a TV com a parte da tela para baixo em uma superfície plana durante 24h para xação
completa da ta dupla face. Após, ligue o cabo USB do frame no PC e o cabo HDMI do PC na
Televisão.
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Para obter os programas de calibração, produção de
conteúdo, e tirar dúvidas acesse nosso site:


