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1- Instruções de Segurança.
- Sempre leia as instruções de segurança cuidadosamente.
- Guarde este manual para referência futura.
- Mantenha o equipamento longe de umidade.
- Se o equipamento teve contato com água ou deixou de ter o
funcionamento de acordo com o manual de instruções, ele deve ser
encaminhado para a assistência técnica.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- Não tente recarregar, “curto-circuitar”, desmontar, aquecer ou jogar as
pilhas no fogo.
- Sempre troque as duas pilhas ao mesmo tempo. Nunca misture pilhas
novas e antigas ou pilhas de tipos diferentes.
- Descarte as pilhas em lugares de coleta apropriada, não descarte em
lixo comum.
- Se você não pretende usar o controle remoto por um longo período,
retire as pilhas para evitar possíveis fugas e corrosão.
- Não derrame água no controle remoto.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa (ou chassis).
Não existem peças utilizáveis no interior. Consulte o serviço de
assistência técnica autorizado.
Aviso:
Nenhuma parte deste manual deve ser reproduzida em nenhuma forma
nem por razão alguma sem uma autorização prévia realizada por escrito.
Algumas marcas e logotipos mencionados neste manual são marcas
registradas.
As informações contidas neste documento estão sujeitas a mudança sem
aviso prévio. O fabricante não expressa nenhuma garantia (implícita ou
não) relacionada à precisão e a integridade deste documento e não deve
em nenhum caso ser responsabilizada por qualquer perda de lucro ou
qualquer dano comercial, incluindo mas não limitado a danos especiais,
incidentais, consequentes, ou outros.
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2- Introdução.
- Sintonia de canais digitais via parabólica nos padrões DVB-S e DVB-S2;
- Função Gravador PVR;
- Função Pausa ao Vivo / Time Shift;
- Reproduz Músicas, Vídeos e Fotos;
- Trabalha com LNBF Mono e Multiponto;
- Agenda para Assistir e Gravar Programas;
- Função DiSEqC para mais de uma antena;
- Conexões: HDMI, CVBS (Áudio e Vídeo), LNB IN, DC IN 12V, IR
(sensor do controle remote) e USB.
3- Conexões (lado esquerdo e direito).

Nº

Nome

Função

01

DC 12V

Conexão da fonte de alimentação

02

IR

Conexão do Sensor do Controle Remoto
e Display

03

AV

Saída de áudio e vídeo

04

HDMI

Saída digital de Áudio e Vídeo

05

USB

Conexão USB para conectar pen drive.

06

LNB IN

Entrada da Antena Parabólica
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4- Esquema de ligação.
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5- Controle remoto.
Função liga e desliga do receptor
(stand by).
INFO: Exibe informações sobre o programa
corrente.
MUTE: Ativa o mudo de áudio.
0-9: Teclado numérico.
TV/R: Altera entre canais de TV e canais
de Rádio.
BACK: Volta ao último canal e menu
anterior.
MENU: Acessa o Menu.
EPG: Exibe o Guia Eletrônico de canais,
quando enviado pela emissora.
FAV: Acessa a lista de canais favoritos.
EXIT: Função destinada para sair do menu.
◄ ►: Ajusta volume e navegar no menu.
▲▼: Navega entre canais, crescente e
decrescente.
OK: Confirma opção e acessa o Guia.
CH +/-: Navega entre canais
VOL +/-: Ajusta volume.
Tecla Vermelha: Funções especiais no
menu.
Tecla Verde: Funções especiais no menu.
Tecla Amarela: Funções especiais no
menu.
Tecla Azul: Funções especiais no menu.
PVR: Lista os conteúdos gravados.
AUDIO: Seleciona as opções de áudio dos
canais.
FORMAT: Altera a resolução da imagem.
SUBT: Exibe informação de subtítulo
quando disponível.
TTX: Exibe informação de TELETEXTO
quando disponível.

5

ASPECT: Altera a relação de aspecto de tela.
PLAY: Reproduz o programa em questão.
PAUSE: Pausa e Ativa a função Time Shift.
STOP: Finaliza a reprodução.
REC: Inicia a gravação do programa.
PRE: Item anterior.
REW: Retrocede vídeo/música.
FF: Avança vídeo/música.
NEXT: Próximo item.

6- PVR e TIME SHIFT.
PVR (Personal Video Recorder / Gravador de Vídeo)
Essa função possibilita efetuar gravações dos seus programas preferidos,
em um dispositivo USB (pen drive), para que possa assisti-los
posteriormente. Para iniciar a gravação pressione o botão REC do
controle remoto, e então uma indicação de gravação aparecerá no topo
da tela.
Para interromper a gravação, pressione o botão Stop
.
As gravações efetuadas estão prontas para, somente, serem
reproduzidas neste dispositivo. Sua reprodução em outro, ou de forma
ilegal, é de única e exclusiva responsabilidade de quem o fez.
Time Shift
Essa função pausa o programa que está sendo assistido para que o
telespectador possa efetuar outra tarefa por tempo determinado,
lembrando que estará assistindo um programa defasado correspondente
ao tempo que o receptor ficou com a função ativa.
Durante a reprodução de um programa de TV, pressione a
tecla【PAUSE】para pausar o vídeo, a partir desse instante as
informações estarão sendo salvas no dispositivo USB.
Pressione a tecla【PLAY】para reproduzir o vídeo a partir do ponto onde
foi pausado.
Nota: A função “PVR” e “Time shift” só estarão disponíveis se um dispositivo USB
(Pen Drive ou HDD/hard disk drive) estiver conectado ao equipamento e a
velocidade de leitura e escrita do mesmo for adequada para tais operações. A
informação “Este dispositivo USB não suporta esta ação!” indica que o Pen Drive
não é compatível.O funcionamento do Time Shift e PVR está diretamente ligado à
qualidade do dispositivo USB. Aconselhamos capacidade mínima de 4 GB.
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7- Menu.
7.1- Instalação
Em Instalação existem os
submenus: Lista de
Satélites, Config. Antena,
Busca de Canais e Lista de
TP.

7.1.1- Lista de Satélites
Em Lista de Satélites é possível Editar ou Apagar os satélites pré
configurados ou Adicionar um novo.
7.1.2- Configuração da Antena
Em Configuração da Antena é possível configurar a antena que está
sendo usada, para o satélite desejado. Editando o tipo de LNB usado,
escolher o melhor transponder para apontamento da antena, DiSEqC,
Motor e tom de 22KHz. Não atua com LNBF monoponto INVERTIDO.
7.1.3- Busca de Canais
Em Busca de Canais é possível efetuar a busca dos canais do satélite
desejado, buscando somente FTA (canais abertos) ou não, o tipo de
canal, e o modo da busca.
7.1.4- Lista de TP
Em Lista de TP é possível ver a lista de todos os transponders do satélite.

7.2- Configuração do Sistema
Em Configuração do Sistema existem os submenus: Idioma, Sistema de
TV, Ajuste de Imagem, Ajuste de Horário, Agendamento, Controle
Paternal, Configuração de OSD e Informação de Armazenamento PVR.
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7.2.1- Idioma.
Seleciona o idioma que será
exibido no menu do receptor.
7.2.2- Sistema de TV
Em Sistema de TV é
possível ajustar a Resolução
de Video e o Aspecto
desejado.
7.2.3- Ajuste de Imagem
É possível ajustar o Brilho, Contraste, Cor e Nitidez.
7.2.4- Ajuste de Horário
Ajustar Data e Hora.
7.2.5- Agendamento.
Fazer agendamento para assistir ou gravar um programa desejado.
7.2.6- Controle Paternal
Quando Ligado solicita senha para abrir os menus, a senha de fábrica é
0000.
7.2.7- Configuração do OSD
Configurar o tempo de exposição do OSD e a intensidade da
transparência.
7.2.8- Informação de Armazenamento do PVR
Exibe a informação do dispositivo USB conectado.

8

7.3- Configuração de
Canais
7.3.1- Lista de Canais de TV
Exibe a lista de canais de
TV, com possibilidade de
criar uma lista de canais
Favoritos, Bloquear, Pular,
Mover ou Editar canais.
7.3.2- Lista de Canais de
Rádio
Exibe a lista de canais de Rádio, com possibilidade de criar uma lista de
canais Favoritos, Bloquear, Pular, Mover ou Editar canais de rádio.
7.3.3- Apagar Tudo
Apaga toda a lista de canais, de TV e Rádio.
7.4- Ferramentas
7.4.1- Informação
Exibe todas as informações
do receptor.
7.4.2- Restaurar Padrão de
Fábrica
O receptor retornará a
configuração original, todas
as configurações serão
apagadas.
7.4.3- Sudoku
Exibe o jogo Sudoku
7.4.4- Atualização de Software via USB
Atualizar o software do receptor, quando houver versão disponível.
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7.4.5- Remover USB
Função para remoção segura do dispositivo USB.
7.5- Multimídia
7.5.1- PVR
Exibe todas as gravações
efetuadas no receptor.
7.5.2- Vídeo
Exibe todos os arquivos de
vídeos do dispositivo USB.
7.5.3- Músicas
Exibe todos os arquivos de músicas do dispositivo USB.
7.5.4- Foto
Exibe todos os arquivos de fotos do dispositivo USB.
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8- Especificações Técnicas

Tuner

Demodulação

Conexões

Power
Display

Frequência
Impedância
Nível de sinal
Symbol Rate
Tensão LNB
Padrão
Demodulador
FEC
LNB IN
USB
IR
HDMI
A/V
Entrada
Consumo
Resolução
Configuração de
video

Decodificação

Outras

Vídeo
Áudio
Compliance
Áudio

950MHZ to 2150MHZ
75 0hms
-65~-25dBm
2~45Mbps
13/18V, Max 350 mA
DVB-S2
QPSK/8PSk
1/2,2/3,3/4,5/6,7/8,8/9,9/10
Conector F
USB 2.0 Interface
Receber o sinal do Controle Remoto e Display
Conectar ao HDMI do televisor
Conexão Áudio e Vídeo para TV
12VDC (fonte: 100-240V~ 50/60Hz automática)
Max 10W
720*576(PAL),720*480(NTSC),720P,1080i,480i,
480P,576i,576p
4:3(Letterbox, Pan & Scan)16:9
MPEG2 Transport MP @ ML.HL
MPEG4 AVC/H.264 HP@L4
MPEG2 Audio Layer1&11
ETS/EN 300421 DVB-S compliant
Direito, Esquerdo e Stereo
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9- Certificado de Garantia
Este produto é totalmente garantido por 12 meses, contra defeitos de
material ou processo de fabricação.
O período de 12 meses é composto por:
- Garantia legal de 3 meses atendendo o código de defesa do
consumidor.
- Garantia do Fabricante de 9 meses.
O período de garantia inicia-se a partir da data de venda ao primeiro
comprador. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a
reposição de peças/componentes. A garantia só terá validade com a
apresentação da Nota Fiscal de compra com a descrição do produto.
Nenhum reparo ou substituição feito durante o período de garantia
prorrogarão o prazo da mesma.
Esta garantia não cobre:
- Danos causados por intempéries (chuva, enchente, raios, etc), por
incêndio, por agentes químicos e/ou mecânicos, quedas, umidade por
falta de vedação;
- Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Danos por uso em desacordo com as instruções deste manual;
- Problemas de instalação da antena.
Comprador:
Endereço:
Cidade/Estado:
CEP:

Tel.:

Data da Compra:
Identificação do Receptor:
PABX/FAX: (12) 3958-6698
Suporte e duvidas técnicas: (12) 3955-4571 / 3955-4572
Assistências técnicas e suprimentos: (12) 3955-4573
Suporte: asstecnica@visiontec.com.br
Vendas: comercial@visiontec.com.br
www.visiontec.com.br
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