MANUAL DO USUÁRIO
Receptor HD ISDB-T
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1.

Porta USB 2.0: Entrada de dados via dispositivos de armazenagem.

2.

CH-(2) e CH+(3): Avança e retorna os
canais.

3.
4.
5.

POWER: Botão liga/desliga.
Entrada RF IN: Este terminal é para conectar sua antena externa.
Saída RF OUT: Este terminal irá passar o sinal RF para sua TV
ou para outro sistema de vídeo.
COAXIAL: Saída Coaxial.
HD: Saída usada para alta definição de áudio e vídeo.

6.
7.
8.
9.
10.

R (9) e 10 (L) - Terminal para saída de sinal de áudio
analógico.
VÍDEO: Terminal e saída que compõe o sinal de vídeo.
DC IN: Entrada de alimentação.
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Controle Remoto
TECLA

FUNCÃO

Liga e desliga ou
POWER
/STANDBY coloca em STAND BY
MUTE

ÁUDIO
FAV

CC
HDMI

GOTO
RECALL
MENU

EPG

CH+
CHVOL+
VOLREPEAT
INFO
EXIT

Coloca no MUDO ou
Recupera o áudio
Seleciona o idioma do
áudio ou o m o d o
áudio
Mostra sua lista de canais
favoritos. Pressione
novamente para acessar
nova lista de canais
Opções de exibição
de legendas
(disponibilidade)
Chaveamento
formato HDMI

TECLA FUNÇÃO
USB

—
PLAY

Lê diretamente as
informações do
disposittivo USB
Símbolos

Inicia ou retorna
para a mídia

PAUSE Pausa a
reprodução
STOP

REC

Seleciona o tempo de
REV
reprodução da mídia
Volta para a programação FWD
anterior
Retorna ao Menu
PREV
PRINCIPAL

(Electronic Program Guide)
NEXT
Liga o guia da
programação

Navega pelos canais,
avançando e retornando HOLD

Para a reprodução
Pressione esta
tecla para iniciar a
gravação dos
programas
Retorna durante a
reprodução
Avança a
programação
Pula para faixa
anterior e salta
para o canal
anterior durante a
programação DTV
Pula para a
próxima faixa
durante a
programação da
mídia, e pula para o
próximo canal durante
DTV.
Mantém a tela
durante a
programação

Seleciona os
Navega
0~9
canais ou
aumentando e
diminuindo o
configurações
volume .
Seleciona o modo
ZOOM Aumenta o
Repeat ou desliga
formato da tela
este modo
Mostra informações sobre
Configura o
TIMER timer
o canal que esta
assistindo
Usado para sair do menu
Executa o item
usado
selecionado na tela
OK
do menu ou entra
no valor desejado
de cada menu

Operações Básicas
1.
Busca de Canais
Para acessar o menu , pressione MENU e selecione [Pesquisa Channel] . O menu
oferece opções para ajustar as configurações de pesquisa de canais . Selecione

.

uma opção e pressione esquerda/direita para ajustar as definições Pressione
EXIT para sair.

(1 ) Busca Automática: Pesquisa e Instala todos os canais automaticamente.
Esta opção substitui todos os canais pré-definidos .
(1 ) Selecione [Auto Busca] e pressione “OK” ou “RIGHT” para iniciar a procura de
canais.
(2) Para cancelar a procura de canais, pressione EXIT.

1.2 Pesquisa Manual
Instala novos canais manualmente. Esta opção adiciona novos canais sem alterar
a lista de canais atuais.
Selecione [Manual Search] e pressione “OK” ou “RIGHT” . A tela de procura de
canais aparecerá

(1)

.

Pressione o botão “RIGHT/LEFT” para selecionar a frequência de cada
canal.
(2) Pressione “OK” para iniciar a busca de canais
Se o canal for encontrado, este será salvo e colocado na lista de canais. S e o s
canais nãoforem encontrados então sairá o menu.
(3) PAÍS - Seleciona o seu país de residência.
(4) Alimentação da ANTENA
Para habilitar a alimentação da antena, a antena externa deve ser
conectada.

MANUAL DE INTRUÇÕES
ANTENA HDTV

Configuração
1.

Conecte o mini cabo coaxial da antena na porta
coaxial “RF In” no aparelho
R F IN

RF O UT

C O A XIA L

R

L

VID EO

D C IN

HD

Conecte o produto e a TV através dos cabos HDMI
&AV

2.

Veja a foto:

3.

Posição da antena na janela ou alguma
superfície na casa ou na varanda

4.

5.

Na opção“Channel Setup”(encontrado
quando pressionando ”Menu” ou no
controle remoto), inicie a varredura dos canais ;
note que a varredura não é a mesma que
pressionando “UP/DOWN” no seu controle
remoto. Para manter seu canal atualizado
uma boa ideia é fazer uma nova varredura
mensalmente.
A antena pode precisar ser reposta. Se sim, faça uma nova varredura toda vez que trocar de
antena

Montagem da Antena
Os sinais digitais podem ser diferentes em vários objetos, por esta razão, teste a antena em
várias localizações antes de montá-la.
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Soluções de Possíveis Problemas
Problema
Não consigo captar canais

Perdeu um canal

Possível Causa
Tentar um novo scan de canais.
Tentar mudar a posição da antena.
Tentar mudar a direção da antena, pois
algum objeto pode estar obstruindo o
sinal dela.
Tente mudar a direção da antena de 10
ou 20 graus para permitir a reflexão ou
para melhorar o sinal, ou tente mover a
antena para nova localização.
Tente fazer uma nova varredura para
aparecer o canal desejado na TV.

A imagem ou som congela enquanto eu Isso geralmente é causado por um sinal fraco
estou assistindo a um canal
ou intermitente. Tente mover a antena para
um local diferente ou direcionando
diretamente na torre para este canal.

Especificações
1. Dimensões: 295*75mm
2. Frequência de Trabalho 174~240MHz/470~860MHz 3. V.S.W.R:<= 2.0dBi
4. Polarização: Linear
5. Impedância: 75Ohm
6. Material do cabo Coaxial : 1.5C-2V
7. Tipo Conector : F male
8. Ganho Típico da Antena: 5dBi
9. Comprimento do Cabo: 2M
10. Temperatura de Operação: -30˚C ~85˚C 11.
11. Temperatura de armazenagem: -30˚C~+85˚C
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