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Aviso

• Não tente modifi car o recibo de modo algum. Em tal ocorrência, 
há risco de explosão, lesões, choques elétricos ou severos 
riscos no seu receptor. Inspeção interna. Manutenção e reparos 
podem ser feitos apenas pelo técnico.

• Favor afastar o receptor de gases infl amáveis ou explosivos, o 
que pode aumentar o risco de explosão.

• Nenhum corpo líquido ou objeto desconhecido pode entrar no 
aparelho. Desligue-o e desconecte o cabo. Contate seu técnico. 
Não continue utilizando o aparelho, pois pode causar explosão 
ou choque elétrico.

• Não mexa no aparelho com as mãos, pode te eletrocutar.

• Não utilize este receptor com as mãos molhadas. Isso pode 
ocasionar um choque elétrico.
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Principais características

• Suporta MPEG-2, MPEG-4, H-264 e DVB

• DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 e usual

• Aspecto de ajuste de rádio 4:3 (16/9 crop), 4:3 (16/9 letra), (16/9 Pilar)

• Usuário OSD e operação

• Total 8000 canais programados

• Suporte de áudio multilíngues

• Suporte de texto multilíngues

• Seleção de canais favoritos

• Controle Parental

• EPG (Provedor Eletrônico Programa Guie)  na tela de informações do canal

• On-Screen Display com 65.536 cores

• Blind scan (Power Scan) & Powerful EPG

• Função Zoom em Pausa

• Saída selecionável para 1080p, 1080i , 720p, 480p e 480i formato

• Várias saídas de vídeo: HDMI , Componente (YPbPr) , Compósito

• USB 2.0 Host ( Acesso ao disco rígido, memória USB, Outros etc.): 2 Porta

• Atualização de Software e Banco de Dados através de atualização de canais USB 2.0 Porta e RS232

• Reproduzir MP3 File por USB 2.0

• PVR Pronto via USB

• Reprodução de fi cheiros gravados no PC

• Recodifi cação de reservas por função EPG

• Youtube , IPTV, mapas do Google , RSS Reader

Informação Gerais
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Acessórios

INFORMAÇÕES GERAIS

Manual do Usuário Controle Remoto

Baterias

Cabo Componente

Adaptador

Cabo AV
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Unidade de Controle Remoto

Chave FUNÇÃO
Alternar STB pausa / ON
Alternar o modo de suspensão
Silenciar o som
Grave o programa
Reproduzir ou interromper o programa

Pause o programa
Avanço rápido ou retrocesso
Entre no modo de Zoom
Mostrar Lista de Satélite
Alterar a resolução da tela
Mostrar a janela Localizar
Mostrar o tele texto na tela
Alternar legendas
Ajustar o volume
Mover para cima / baixo uma página na lista

Alternar o modo TV / Rádio
Mostrar a janela de áudio
Mostrar o menu principal
Sair do menu atual
Selecione o item de menu
ou mostrar a lista de canais
Mostrar a Janela de Informações
Mudar de canal ou de volume
ou mover o cursor no menu

Mudar para o canal anterior
Entrada numérica para itens de menu
ou os números dos canais

Mostrar lista de favoritos
Mostrar Guia Eletrônico de Programa-
ção

INFORMAÇÕES GERAIS
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INFORMAÇÕES GERAIS

Mostra o relógio ou corrente Número do Canal
Mover o cursor no menu ou mudar de canal
Mover o cursor no menu ou ajustar o volume
Mostrar o menu principal
Alternar STB Stand By / ON
Retornar ao menu anterior
Porta USB para atualização de software ou PVR

Conecte-se a Antena Parabólica 2
Conecte-se a uma antena parabólica
Conecte-se de áudio L / R na TV
Conecte-se a Digital Áudio D_AMP
Conecte-se a entrada de vídeo da TV
Conecte-se a entrada YPbPr na TV

Painel frontal

Painel Traseiro

1

1

1 2345 6 7

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7
8
9

10
11
12

1 2 7543 8 10 126 9 11

Conecte-se a entrada HDMI na TV
Ligar ao PC porta serial
Porta USB para atualização de software ou PVR
Conecte-se à Internet
Conecte o adaptador de energia
Power Switch
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INSTALAÇÃO DE HARDWARE

Conectando a TV

TV

(red) (white) (yellow)
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MENU INFORMAÇÕES

Menu Principal

1. Confi guração de satélite

1.1 Listas de Satélites

1.2 Confi gurações de Antena

Pressione a tecla MENU no controle remoto para exibir a janela do 
menu principal.
O menu principal é composto por 5 sub- menus:
• Ajuste Satélite
• Confi guração do Sistema
• Canal Editar
• Utilitário
• Media Center

Selecione Confi guração Satélite no sub -menu e pressione o botão OK ou 
Seta para baixo chave.

Pressione as teclas de seta para cima / baixo para selecionar um satélite. 
Pressione a tecla OK para
Marque ou desmarque o satélite selecionado.
Pressione a tecla vermelha para apagar um satélite a partir da lista.
Pressione a tecla verde para mostrar a janela Adicionar Satélite. Use as 
instruções na tela
As teclas numéricas para adicionar um novo satélite à lista teclado.
Pressione a tecla amarela para mostrar a janela Editar Satélite. Use as 
instruções na tela
Teclado para editar o nome do satélite .
Pressione a tecla azul para procurar os satélites selecionados.

Use as setas para alterar as confi gurações de antena. Satélite ativo, LNB
Freqüência, Transponder , DiSEqC , 22KHz , e polaridade confi gurações 
podem ser Alterados. Informação de qualidade de sinal é mostrado para 
o satélite atual e Transponder na parte inferior do ecrã .
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MENU INFORMAÇÕES

1.3 Confi gurações de motor

1.4 Listas de TP

Use as setas para alterar as confi gurações de motor. DiSEqC satélite 
Ativo 1.2 e Usais pode ser alterado .
Informação de qualidade de sinal é mostrado para o satélite atual e
Transponder na parte inferior do ecrã .

Pressione as teclas de seta para a direita / esquerda para alterar o 
satélite ativo. Pressione o para cima / Para baixo teclas de seta para 
selecionar um Transponder .
Pressione a tecla vermelha para excluir o Transponder selecionado da 
lista.
Pressione a tecla verde para mostrar a janela Adicionar TP. Use as teclas 
de seta e As teclas numéricas para adicionar um novo Transponder à 
lista.
Pressione a tecla amarela para mostrar a janela Editar TP. Use as 
teclas de seta e As teclas numéricas para editar as confi gurações de 
Transponder.
Pressione a tecla azul para procurar o Transponder selecionado.

2.1 Defi nições do idioma

Selecione Confi guração do Sistema no sub -menu e pressione a tecla OK 
ou Seta.

Use as teclas de seta para mudar o idioma do menu , a preferência de 
áudio e idioma de tele texto.

2. Confi guração do Sistema
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MENU INFORMAÇÕES

Há 8 temporizadores que podem ser defi nidas . Use as teclas de seta para 
selecionar o temporizador
e pressione OK para mostrar a janela de confi gurações do temporizador.
Modo Temporizador : Defi na a freqüência do timer.
Serviço de Timer: Modo Alternar Canal ou o modo de Gravação.
Despertar Canal: Defi na o canal desejado.
Despertar Data: Defi na a data de início do timer.
Em tempo: Defi na a hora de início do temporizador.

Use as setas para alterar os parâmetros de saída STB .
Padrão de TV : Altere a resolução de saída de vídeo .
Razão de TV: Alterar a proporção de vídeo como 4:3 16:9 .
Modo Aspecto: Alterar o formato de saída de vídeo .

2.3 Confi guração do Temporizador

2.4 Confi gurações de AV

Antes de entrar no menu Segurança , digite a senha atual do sistema.
A senha padrão é 0000.
Use as teclas de seta para mudar o controle Lock.
Bloqueio de Menu: Alternar bloqueio de todo o sistema para a maioria dos 
menus. Se estiver ativado, a maioria menus exigirá a senha.
Bloqueio de canal: bloqueio do canal de alternância. Se estiver ativado, 
os canais marcados como Trancado no Editor Canal vai exigir uma senha 
antes de visão é Permitido.
Alterar senha: Use as teclas numéricas para introduzir a nova senha
Confi rmar senha: Digite a nova senha novamente.

2.5 Controles de bloqueio

Use as teclas de seta para escolher uma data ou hora.
Usando as teclas numéricas do controle remoto , você pode alterar a 
hora ou a data .

2.2 Confi guração de tempo
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MENU INFORMAÇÕES

2.10 Confi gurações de WiFi
Conecte o pen USB WiFi na porta USB para usar WiFi .

Use as setas para ajustar os parâmetros de cor.

Use as setas para alterar os parâmetros de PVR .

Mudança de tempo: Você pode pressionar a tecla [ Esquerda / Direita ] para 
selecionar Off / On modo circular .
TS Tamanho: Você pode selecionar o tamanho do arquivo 1G/2G/4G para 
gravar o programa.
Grave Duração: gravação ou reprodução de duração.
Informações Disco: Verifi que as informações de memória

Use as teclas de seta para alterar a confi guração de rede.
Modo: selecione DHCP ou manualmente para confi guração de rede

2.7 Defi nições da cor

2.8 Gestões de PVR

2.9 Defi nições de rede

2.6 Confi gurações de OSD
Use as setas para ajustar os parâmetros do OSD e Mudar Canal.
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MENU INFORMAÇÕES

3.1 TVS / Rádio Canal

3.2 Mover Canais

3.3 Excluir Canais

Use as teclas de seta para selecionar o canal na lista e pressione OK.
Use o teclado na tela para editar o nome do canal.

Use as teclas de seta para selecionar o canal a ser movido.
Pressione a tecla OK no controle remoto. Use as teclas para cima / Seta 
para baixo para mover o canal para a sua nova posição na lista. Pressione 
a tecla de Informação para terminar a operação de movimentação .

Use as teclas de seta para selecionar o canal a ser excluído.
Pressione a tecla OK para marcar ou desmarcar o canal a ser excluído.
Pressione a tecla de Informação para marcar todos os canais na lista.

Use as teclas de seta para selecionar o canal a ser Pular.
Pressione a tecla OK para marcar ou desmarcar o canal a ser Pular. 
Pressione o Tecla de Informação para marcar todos os canais na lista.

3.4 Ir Canais

Selecione Editar canais no sub-menu e pressione o botão OK ou
Seta para baixa chave.

3. Canal Editar
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MENU INFORMAÇÕES

Reset todos Ambiente: Restaurar todas as confi gurações de volta para o 
estado de fábrica.
Reset todos Dados Canal: Excluir todos os dados do canal.
Redefi nição de canais de TV: Excluir todos os canais de TV.
Redefi nição de Canais Rádio: Apague todos os canais de rádio .

Selecione Utilidade no sub-menu e pressione a tecla OK ou Seta para 
baixo.

Ver o software do sistema e versão de hardware.

4.2 Confi guração de fábrica

4 . Utilidade

4.1 Informações sobre o sistema

Apagar Canais : Excluir todos os dados do canal.

3.6 Todos os canais Excluir

Use as teclas de seta para selecionar o canal a ser adicionado ao grupo 
favorito.
Pressione a tecla OK para marcar ou desmarcar o canal favorito.

3.5 Editar Favorita
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MENU INFORMAÇÕES

Insira um disco USB que contém o arquivo de atualização.
Use as setas para defi nir o modo de atualização.
Use o caminho do arquivo para selecionar o arquivo de atualização
Selecione Iniciar e pressione a tecla OK para iniciar a atualização.

4.4 Atualizações de Firmware

Selecione Media Center no sub-menu e pressione o botão OK ou
Seta para baixa chave.

5 . Media Center

Suporte MP3, JPG, texto, arquivo AVI.

5.1 Media Player

Play: Selecione o arquivo na lista e pressione OK para reproduzir o 
arquivo.
Excluir: Pressione a tecla vermelha.

5.2 Arquivos de Registro

Use o controle remoto para jogar dois jogos diferentes.

4.3 Jogos
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MENU INFORMAÇÕES

5.4 IPTV

5.5 Photo Web

5.6 Tempo

5.7 Google Map

5.3 YouTube
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MENU INFORMAÇÕES

6.1 Informações
Pressione a tecla de Informação para mostrar a barra de informações.
Pressione a tecla INFO novamente para mostrar a informação detalhada 
do programa.

6. Teclas de atalho

6.2 Listas de Canais

6.3 Satélites

6.4 EPG – Guia de programa eletrônico 

Pressione a tecla OK para mostrar a lista de canais.
Use as teclas para cima / baixo para selecionar um canal na lista e 
pressione a tecla OK para ver o canal .
Pressione a tecla SAT para escolher o satélite.

Pressione a tecla SAT para escolher quais canais serão exibidos na
Lista de Canais.
Escolha todos os satélites para mostrar a todos os canais de todos os 
satélites.

Pressione a tecla EPG para mostrar a janela EPG.
Use as setas para se movimentar a rede e os dados do programa 
de visualização.
Pressione a tecla vermelha para defi nir um temporizador para o programa 
selecionado.
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MENU INFORMAÇÕES

Pressione a tecla FAV para mostrar a janela Favorita.
Use as teclas para cima / baixo para selecionar o grupo favorito e, em 
seguida, pressione o botão OK chave.

Pressione a tecla FIND para mostrar a janela Localizar. Use o teclado na 
tela para procurar o nome do canal.

6.5 Favoritos

6.6 Encontrar
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintoma

O visor LED não 
acende. 

Não há nenhuma 
indicação de potência.

A Unidade de Controle 
Remoto não funciona.

Não há som

Sem imagem ou som

Possíveis causas

O cabo de alimentação não está 
conectado polegadas

As baterias não estão inseridas 
corretamente

Verifi que as pilhas estão inseridas na 
orientação correta.

O interruptor de alimentação na parte 
de trás do receptor não está ligado.

As baterias não são inseridas

Volume da TV está sem som

As baterias estão esgotadas

Parâmetros de confi guração de 
antena imprópria

A conexão inadequada do cabo da 
antena satélite

Solução

Verifi que se o receptor está conectado 
corretamente na parede.

Verifi que se o interruptor de alimentação 
na parte de trás está defi nido para a 
posição “ON”

Coloque as pilhas no controle remoto.

Volume da TV Un- Mute

Substitua as pilhas.

Introduza os parâmetros corretos 
satélite ou switch.

Verifi que se o cabo está em boas 
condições e verifi que se a conexão 
na porta de entrada LNB é segura. 
Verifi que também
conexão em LNB é segura.

Verifi que todas as ligações de A / V 
são seguras. Verifi que se os cabos 
estão em boas condições.

Ajuste a posição da antena parabólica.

Vire TV.

Volume de STB Un- Mute

A conexão inadequada dos cabos A / 
V entre STB e TV.

Antena parabólica não visa propriamente

TV é desligada

Volume de STB é silenciado
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