
MANUAL DE UTILIZAÇÃO



A Neide Notebook trabalha com telas de notebooks originais, novas 
e com garantia de 6 meses. A produção de telas de LCD é um 
processo complexo, que requer investimento em pesquisa e 

LCD: Este é o mais popular. É formado por uma tela de 
cristal líquido iluminada por uma lâmpada fluorescente, que emi-
te luz branca e ilumina as células de cores primárias. Entre 
as vantagens estão: uma boa resolução, baixo consumo de 
energia, capacidade de formar uma imagem estável, algo que 
cansa menos a visão; e preço mais baixo – um pouco inferior 
ao dos monitores LED. Entretanto, a desvantagem é que esta 
tela costuma ser mais espessa.

LCD LED: O grande diferencial deste tipo de monitor está na iluminação, já que ao invés de células

de cristal líquido, 
as LED são formadas por diodos que fornecem o conjunto de cores básicas – verde, amarelo e azul. Apesar de muitos 
acreditarem que LED é um tipo de monitor, é importante destacar que a tela continua sendo LCD, mas apresenta um 
contraste mais preciso e um número de cores bem maior, dada sua iluminação diferenciada.

Entre as vantagens está o fato deste tipo de tela possuir cores mais vivas e puras, já que o cristal líquido filtra melhor 
este tipo de luz. Além disso, elas consomem até 40% menos de energia e não são feitas a base de mercúrio, algo que 
prejudica o ambiente.

Outro lado bom é que as telas são mais leves e finas, sendo que algumas chegam a ter apenas três centímetros de es-
pessura. Entretanto, a desvantagem é o preço, que costuma ser mais elevado.

Todas as telas acompanham uma película protetora, que deve ser removida após a instalação, antes de fixar a moldura.
Utilizamos uma embalagem específica no envio com aviso de item frágil, além do plástico protetor inflado (AirPouch).
Esses cuidados garantem a integridade física do produto comprado e reduz para praticamente zero a possibilidade de
danos causados durante o transporte.

Além das proteções mencionadas, todas as telas são entregues dentro de envelope plástico e contam com lacre de ga-
rantia, o qual, caso violado deve ser informado imediatamente após o recebimento. 
Todos os produtos comercializados pela Neide Notebook são previamente testados, porém, por se tratarem de

componentes 
frágeis, não estão isentos de problemas técnicos. 

Caso seu produto apresente algum tipo de defeito, basta enviar uma mensagem para: 

11-98893 2877 Whatsapp - Central RMA

 

Obrigado por sua confiança na Neide Notebook.

Este guia visa demonstrar os primeiros passos para utilização dos nossos produtos e dicas para o aumentar sua vida
útil. Todos os produtos NEIDE NOTEBOOK são novos, importado s diretamente dos melhores fabricantes do mercado e
contam com garantia. 

Os produtos comercializados pela NEIDE NOTEBOOK são fabricados dentro dos mesmos padrões de qualidade dos
originais, com os melhores materiais disponíveis, novos e testados.

ATENÇÃO!

CONHECENDO SUA TELA

PRIMEIROS PASSOS PARA UTILIZAÇÃO DAS TELAS NEIDE NOTEBOOK



Desligue o
aparelho;

Caso a tela esteja apenas empoeirada,
utilize somente um pano seco para a
limpeza. 

É muito importante ter conhecimento sobre o assunto. Caso você não tenha, orientamos buscar a ajuda de um
profissional especializado para fazer a troca.

 
Algo simples pode acabar se tornado complicado caso você mexa em algum lugar indevidamente.

Em eventuais dúvidas no ato da instalação entre em contato conosco.

Caso haja marcas de dedos, riscos ou manchas de
gordura, use kits específicos de limpeza de tela.
Utilize o borrifador para jogar o liquido no tecido
sem deixá-lo encharcado ou muito umedecido.

Certifique-se que nenhum detergente é coloca-
do no produto. O pano de limpeza não deve ser
muito áspero, pois
arranhará a superfície da tela.

As peças eletrônicas contam com um código de identificação chamado part number que serve para identificar e distin-
guir os componentes. Quando dizemos que uma peça tem um part number compatível, significa que seu formato físico 
e especificações técnicas são os mesmos do produto ao qual esta sendo comparado, portanto sendo possível utilizá-lo em
seu notebook. 

 
Para identificar o part number da tela original, basta retirá-la do computador e verificar a etiqueta afixada na parte traseira.
Normalmente o part number está identificado com a inscrição P/N, apesar de não ser regra. 

 
pode ser enviada uma tela com o Part Number diferente do solicitado, 
porém a compatibilidade está garantida. A Neide Notebook garante a compatibilidade das telas oferecidos desde que
todas as informações e características sejam verificadas ANTES da compra. Não nos responsabilizamos pelos custos de frete
para troca caso o produto recebido não seja compatível, por exemplo, com posição do conector diferente ou
incompatibilidade entre layouts.

Para mais informações sobre as TELAS Neide Notebook, acesse: www.neidenotebook.com

INSTALAÇÃO

COMPATIBILIDADE

COMO FAZER A LIMPEZA DA TELA
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