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MANUAL DE INSTRUÇÕES 
TM-10 

Leia atentamente este Manual de Instruções antes de montar e operar 
o equipamento. Após a leitura deste manual, guarde-o em local seguro 
para futura referência. Anote o número de série do produto para sua 
comodidade. 

MODELO no. TM-10 
no. de SÉRIE:  
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1.  INTRODUÇÃO  

O TM-10 é um equipamento para projeção de textos e filmagem 
(teleprompter) que permite ao usuário ler um texto gerado por um monitor 
de computador e projetado no espelho de leitura, ao mesmo tempo em 
que uma câmera localizada atrás do espelho de leitura registra e/ou 
transmite a imagem desse usuário.  

Esse produto foi especialmente desenvolvido para uso em programas 
jornalísticos de televisão, apresentações em público como seminários, 
programas ao vivo e discursos políticos e religiosos. Em geral é vinculado 
a um tripé comercial, que determina a altura e o ângulo de visada para o 
usuário. 

O TM-10 é dotado de mecanismos manualmente reguláveis para o 
posicionamento do eixo ótico e estabilidade da câmera, sem o uso de 
ferramentas ou contrapesos. 

As etapas de montagem e desmontagem podem ser realizadas por um 
único operador. 

Para situações com vários usuários, são possíveis arranjos com mais de 
um TM-10 operando em paralelo. A MATTEDI oferece soluções para até 
quatro unidades simultâneas, localizadas a distâncias de 50 metros.  

Todas essas inovações resultaram na patente do TM-10 no INPI. 

Como qualquer produto fabricado pela MATTEDI, o TM-10 possui uma 
garantia total de (1) um ano com assistência técnica permanente a partir 
da data de entrega do produto. 

É disponível treinamento gratuito para o TM-10 na fábrica Mattedi. 

A MATTEDI agradece a escolha deste produto e disponibiliza seu grupo 
de suporte técnico para esclarecer eventuais dúvidas. 

 

 

 

2.  CARACTERÍSTICAS  

• equipamento portátil. 

• adaptável às principais câmeras de vídeo do mercado. 

• mecanismo de 5 barras para ajuste de posicionamento da câmera. 

• ajuste vertical da caixa de espelho. 

• ajuste horizontal da câmera. 

• placa universal para ajuste da posição de equilíbrio. 

• dispensa uso de ferramentas. 

• não utiliza contrapesos. 

• monitor LCD 19” colorido. 

• alimentação de 110 / 220 Vac @ 60 Hz 

• distância de até 50 metros do Laptop ou PC gerador de textos. 

• cabo de alimentação do monitor. 

• cabo do monitor para Laptop ou PC.  

• fácil montagem e desmontagem dos componentes. 

• manutenção simples. 
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3.  DESCRIÇÃO DO PRODUTO  

O teleprompter TM-10 é composto de três módulos principais:  

• Unidade ótica. 
• Posicionador da câmera. 
• Regulador de equilíbrio.  

A figura 1 descreve os módulos principais do TM-10. 

 

 

Figura 1: Descrição do TM-10. 

Na figura 2 são apresentados os principais movimentos de regulagem. 

 

Figura 2: Movimentos de regulagem do TM-10. 

 

3.1.  Unidade Ótica 

Este módulo contém o espelho semi-reflexivo onde são refletidos os 
caracteres gerados no monitor LCD e projetados na direção do usuário.  

A caixa do espelho mantém o espelho a 45 graus em relação ao plano 
horizontal do monitor. A altura da caixa pode ser regulada em relação ao 
eixo ótico da câmera, que está localizada na parte anterior do espelho.  

 

3.2.  Posicionador da Câmera 

O módulo posicionador da câmera é essencialmente um mecanismo de 
cinco barras dotado de juntas de rotação, que permite ao usuário fazer os 
movimentos de ajuste de altura. 

regulador de equilíbrio 

unidade ótica 

câmera 

posicionador da câmera 

monitor 
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Na placa superior desse mecanismo existe uma guia linear onde a base 
da câmera é fixada por parafusos padronizados. Essa guia permite o 
deslocamento da câmera horizontalmente. 

A combinação dos movimentos de ajustes de altura e translação resulta 
no posicionamento do eixo ótico da câmera em relação ao centro do 
espelho. 

 

3.3.  Regulador de Equilíbrio 

O módulo regulador de equilíbrio permite que o equipamento atinja a 
posição de equilíbrio do centro de massa, em relação a um tripé comercial 
ou a uma coluna (itens opcionais), onde se encontra fixado por meio de 
uma placa de engate. 

Este módulo garante a condição de auto-equilibrio do equipamento, 
evitando-se o uso de contrapesos. 

Os módulos unidade ótica e regulador de equilibrio são fornecidos 
previamente montados. 
 

 

NOTA: Monitor LCD 19” 

O monitor LCD 19” é fornecido vinculado ao módulo regulador de 
equilibrio. 

O monitor é conectado à unidade geradora de textos (Laptop ou PC) 
através de um cabo do tipo VGA. Outro cabo deve ser usado para a 
alimentação 110/220 Vac do próprio monitor.  

 

 

 

4.  SEQUÊNCIA DE MONTAGEM  

a) Montar módulo regulador de equilíbrio na coluna ou tripé (foto 1). 

• Inserir a placa de engate na mesa universal. 

• Fixar a placa de engate firmemente através da borboleta da mesa. 

 

Foto 1: Montagem do módulo regulador de equilíbrio. 

b) Montar o módulo posicionador da câmera (fotos 2 e 3). 

• Inserir o módulo posicionador da câmera nas guias. 

• Fixar as partes com as 2 manoplas do mecanismo. 

mesa 

placa de engate 



Manual TM-10 versão junho 2014 – Produzido por Vitor F. Romano 5

 

Foto 2: Montagem do módulo posicionador da câmera. 

 

Foto 3: Fixação do módulo posicionador da câmera. 

c) Conectar os cabos no monitor. 

• Retirar os sacos plásticos com os cabos de alimentação e VGA.  

• Conectar o cabo VGA no monitor. 

• Conectar o cabo de alimentação no monitor. 

d) Instalar a camera. 

• Fixar a base da câmera aos parafusos de fixação localizados na 
placa superior do mecanismo de cinco barras (foto 4).  

• O funcionamento e utilização da câmera e de responsabilidade do 
cliente. 
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5.  AJUSTES 

5.1.  Posicionamento da câmera  

O posicionamento da câmera é definido através da regulagem da altura e 
da localização horizontal da câmera em relação ao mecanismo de cinco 
barras (foto 4).  

 

Foto 4: Fixação do módulo posicionador da câmera. 
 

5.1.1.  Ajuste de altura  

Para se ter a movimentação do mecanismo de cinco barras, deve-se 

desapertar a manopla diagonal (foto 4).  

Dessa forma, a altura da placa superior do mecanismo pode ser definida 
em função do modelo da câmera a ser empregado (foto 5).  

Após a altura ideal ser atingida, deve-se apertar a manopla diagonal para 
garantir a rigidez do conjunto.  

 

Foto 5: Ajuste de altura do módulo posicionador da câmera. 
 

5.1.2.  Ajuste horizontal  

A base da câmera é fixada a placa superior do mecanismo por parafusos 
de fixação padronizados (foto 4), localizados em uma guia linear existente 
na placa.  

Essa guia permite o deslocamento da câmera horizontalmente. 

parafusos de fixação  

manopla diagonal  
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5.2.  Altura do Módulo Unidade Ótica  

• Soltar os parafusos das hastes da caixa de espelho para permitir o 
deslocamento vertical da caixa (foto 6). 

• Mover a caixa de espelho até uma altura em que se verifique o 
alinhamento do eixo ótico da câmera ao centro da parte traseira da 
caixa. 

• Fixar os parafusos das hastes da caixa de espelho para manter a 
caixa de espelho no local. 

• Não apertar de forma exagerada para evitar o desgaste das peças. 

 

Foto 6: Detalhe dos parafusos das hastes. 
 

 

 

Foto 7: Altura máxima do módulo unidade ótica. 

 

Foto 8: Altura mínima do módulo unidade ótica. 
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5.3.  Cobertura da Câmera  

• Após o alinhamento do conjunto, deve-se colocar a cobertura da 
câmera (foto 6) para evitar a entrada de luminosidade externa na 
caixa do espelho.  

 
 

5.4.  Distância e Tamanho da Letra  

• Deslocar o TM-10 na distância apropriada em relação ao usuário, 
sendo esta limitada a 50 metros.  

• A nitidez da leitura do texto pode ser compensada com o tamanho 
das letras geradas. Quanto maior a distância entre o TM-10 e o 
usuário, maior deve ser o tamanho da letra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  CONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS COM O TM-10  

6.1 Configuração Simples 

• Nesta configuração utiliza-se um único TM-10. 

• O TM-10 deve estar conectado a um computador (LapTop ou PC), 
no qual será instalado o programa gerador de textos. 

6.1.1. Conexão com LapTop 

• Conectar o cabo VGA do TM-10 diretamente a saída de vídeo do 
LapTop ou a um cabo de extensão VGA de até 50 metros. 

• Conectar o cabo de alimentação do TM-10 na rede 110Vac ou 
220Vac , ajustando o monitor na voltagem adequada. 

6.1.2. Conexão com PC 

• Instalar no PC uma placa de vídeo comercial com 2 saídas. 

• Instalar um cabo adaptador de placa de vídeo DVI para VGA, 
encontrado no mercado, em uma das saídas de vídeo do PC. 

• Na outra saída de vídeo do PC conectar o monitor do PC. 

• Conectar o cabo VGA do TM-10 ao cabo adaptador DVI-VGA ou a 
um cabo de extensão VGA de até 50 metros. 

• Conectar o cabo de alimentação do TM-10 na rede 110Vac ou 
220Vac , ajustando o monitor na voltagem adequada. 

6.2 Configuração Múltipla 

• Nesta configuração podem ser usados até quatro TPs em paralelo e 
um único computador. 

• Cada TM-10 deve estar conectado a um dos quatro canais do 
distribuidor de sinal VGA, que será conectado a um computador 
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(LapTop ou PC), no qual será instalado o programa gerador de 
textos. 

• O distribuidor de sinal VGA com quatro canais de saída e um canal 
de entrada é um item opcional oferecido pela Mattedi. 

6.2.1 Conexão com LapTop 

• Conectar o cabo VGA do TM-10 a um dos quatro canais do 
distribuidor de sinal VGA (pode-se usar um cabo de extensão VGA 
de até 50 metros). 

• Repetir o mesmo procedimento às outras unidades TM-10.    

• Conectar o cabo de alimentação de cada TM-10 na rede 110Vac ou 
220Vac , ajustando o monitor na voltagem adequada. 

 
6.2.2 Conexão com PC 

• Instalar no PC uma placa de vídeo comercial com 2 saídas. 

• Instalar um cabo adaptador de placa de vídeo DVI para VGA, 
encontrado no mercado, em uma das saídas de vídeo do PC. 

• Na outra saída de vídeo do PC conectar o monitor do PC. 

• Conectar o cabo adaptador DVI-VGA no canal de entrada do 
distribuidor de sinal VGA . 

• Conectar o cabo VGA do TM-10 a um dos quatro canais do 
distribuidor de sinal VGA (pode-se usar um cabo de extensão VGA 
de até 50 metros).  

• Repetir o mesmo procedimento às outras unidades TM-10.    

• Conectar os cabos de alimentação do TM-10 e do distribuidor de 
sinal na rede 110Vac ou 220Vac, ajustando o monitor LCD e o 
distribuidor de sinal na voltagem adequada. 

 

7.  MODO DE OPERAÇÃO  

Após a montagem dos componentes, da câmera, a definição do arranjo do 
TM-10 e dos ajustes, o procedimento de operação pode ser resumido da 
seguinte forma: 

a) ligar o interruptor do monitor. 

b) ligar o computador (LapTop ou PC). 

c) acessar o programa de edição de textos (a Mattedi sugere o programa 
disponibilizado pela empresa) no computador. 

d) realizar os ajustes finais de posicionamento e tamanho das letras, 
verificando se o texto projetado no(s) TP(s) está adequado. 

e) o sistema está pronto para o uso. 

f) seguir o modo de operação do programa gerador de textos. 

NOTA:  

• Para desligar o equipamento: 

� sair do programa gerador de textos. 

� desligar o computador. 

� desligar o monitor LCD do TM-10. 

� retirar os cabos de alimentação do computador e do(s) TP(s). 
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8.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

• equipamento portátil. 

• adaptável às principais câmeras de vídeo do mercado. 

• mecanismo de 5 barras para ajuste de posicionamento da câmera. 

• ajuste vertical da caixa de espelho. 

• ajuste horizontal da câmera. 

• placa universal para ajuste da posição de equilíbrio. 

• dispensa uso de ferramentas. 

• não utiliza contrapesos. 

• monitor LCD 19” colorido. 

• alimentação de 110 / 220 Vac @ 60 Hz. 

• peso: 9,7 kg (com monitor 19”). 

• distância de até 50 metros do Laptop ou PC gerador de textos. 

• cabo de alimentação do monitor. 

• cabo do monitor para Laptop ou PC.  

• fácil montagem e desmontagem dos componentes. 

• manutenção simples. 

 

8.1  Acessórios Opcionais 

• Distribuidor de sinal VGA com quatro saídas. 

• Cabos de extensão para monitores em qualquer comprimento, até 50 
metros. 

 

AVISO IMPORTANTE: 
A LIMPEZA DO ESPELHO SEMI-REFLEXIVO DEVE SER FEITA 
APENAS COM ÁGUA, DETERGENTE NEUTRO E FLANELA. 

JAMAIS USAR PRODUTOS QUÍMICOS NA LIMPEZA DO ESPELHO 
SEMI-REFLEXIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: As informações técnicas contidas neste manual 
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
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  (21) 2138-6500 
   Estrada do Gabinal 1592A  -   Jacarepaguá 
   Rio de Janeiro – RJ  CEP 22763-154 
   Email: comercial@mattedi.com.br 
   www.mattedi.com.br 


