
 
 
                                                                                                                                                                    
DECAT 
                                                                                                     Departamento Central de Assistência Técnica 
                                                                                                  Setor de Treinamento e Literatura Técnica 
 

 Pagina 1/1 

DECAT / TVC - 027/05 
Julho/05 

 
 

INFORMAÇÃO  TÉCNICA 
 
 
Aos Serviços Autorizados 
 
Ref.:   Dicas de conserto e alguns defeitos constatados para os modelos: 1471/ 
1473 / 1474 / 2071 / 2073 / 2074 / 2076 / 2971 / 2976 / 2982 / 2983 / 2991 / 2912G.          
  
           1º - Foram constatados nos modelos acima, alguns defeitos que causam o 
desligamento sem causa aparente desses aparelhos segue abaixo algumas dicas de 
conserto para esse defeito. 
  
 A - Alimentação de 3V3 e 8V: Em alguns casos os transistores Q804 da 
alimentação de 3V3 e o Q802 da alimentação de 8V foi pego alterado sendo assim 
sempre que tiver esse defeito substitua os dois. 
  
          B  -  Linha de proteção EHT: Defeitos também constatados na linha de proteção 
localizada no pino 34 do microprocessador, para verificar se é nesta linha o defeito 
basta retirar os transistores Q403 e Q404, ligue o aparelho e verifique se parou de 
desligar se sim faça uma varredura em toda esse linha a procura de componente(s) com 
defeito. 
  
          C - Solda Fria e componente trincado: Alguns casos como solda fria e 
componente trincado principalmente na linha de proteção EHT foram os responsáveis 
por esse defeito sendo assim sempre é bom fazer uma varredura em toda a PCI. 
 
          
          2º - Nos televisores de 29 polegadas tivemos alguns defeito relacionados a 
memória segue abaixo alguns defeitos já constatados pelo suporte técnico. 
  
         A – Áudio intermitente ou com chiado. 
         B – Sem vídeo e com som. 
         C – Caracteres alterando se sozinho. 
         D – Não sintoniza todos os canais 
 
Obs:  Sempre que tiverem defeitos relacionados ao item 2 devem substituir a 
memória. 

 
 
Sem mais, 
Atenciosamente. 
Rede se Serviços 
DECAT - CCE 
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