
 



 

 
 

Instruções de Segurança Importantes 
1) Leia estas instruções. 
2) Guarde estas instruções. 
3) Tenha em atenção todos os avisos. 
4) Siga todas as instruções. 
5) Não use este equipamento perto de água. 
6) Limpe apenas com um pano seco. 
7) Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, 

fornos, ou outros equipamentos que produzam calor (incluindo 
amplificadores). 

8) Ligue este produto apenas em linha de energia do tipo indicado na 
etiqueta de características nominais. Desligue este equipamento da 
energia antes de qualquer procedimento de manutenção ou instalação. 

9)  Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou perfurado. 
10)  Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.  
11)  Desligue este equipamento da energia durante uma trovoada ou quando 

não for usado durante um período prolongado. 
12)  Solicite a assistência a pessoal qualificado. A assistência técnica será 

necessária quando o equipamento for danificado de alguma forma, 
nomeadamente no caso de danos no cabo ou na ficha de alimentação, 
quando for derramado líquido sobre o equipamento, ou ainda quando 
forem inseridos objetos dentro da unidade, quando a unidade estiver 
exposta à chuva ou humidade, ou ainda quando não funcionar 
normalmente ou tiver caído. 

13)  Não deverá impedir a ventilação cobrindo as aberturas respetivas.  
14)  Ao descartar as pilhas, deverá ter em atenção a regulamentação e os 

cuidados ambientais. 
15)  Use o equipamento apenas em climas moderados. 
 
 

 Aviso: 
• Este equipamento não deve ser exposto à chuva, humidade, nem deverá 

colocar objetos com líquidos, como jarras, sobre o mesmo. 
• A ficha de alimentação é usada como dispositivo de corte da corrente. 

Assim, esta deverá estar facilmente acessível. 
• As pilhas não deverão ser sujeitas a calor intenso, tal como o proveniente da 

luz solar direta, fogo, ou similar.  
  



 

 
 

 
 

Este símbolo indica a existência de tensão perigosa que 
constitui risco de choque no interior da unidade  
 
Este símbolo indica que existem instruções de operação e 
manutenção na documentação que acompanha esta unidade.  

 
Este símbolo indica que este produto incorpora isolamento 
duplo entre a tensão de alimentação e as partes acessíveis ao 
utilizador. No caso de assistência técnica, use só peças 
idênticas  

 
 Conteúdo da embalagem 
 Antes da instalação, por favor, verifique o conteúdo da 

embalagem. Esta deverá conter os seguintes itens:  
  Descodificador de TDT  1 unidade 

 Controlo remoto 1 unidade 
 Pilhas para o controlo remoto 2 unidades 
 Manual de utilizador  1 unidade 
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Painel frontal e Painel posterior 
1. Painel frontal  

 
 Tecla POWER: Prima esta tecla para ligar ou desligar a energia.  
 Tecla CH-: Para mudar de canal sem usar o controlo remoto. 
 Tecla CH+: Para mudar de canal sem usar o controlo remoto.  
 Sensor: Para receber os sinais do controlo remoto. 
 USB: Para atualização de software e reprodução de ficheiros  

 
2. Painel posterior 

 
 RF IN : Conector para ligar a antena.  
 RF LOOP : Este conector fornecerá sinal de RF à sua TV 

ou a outro sistema de vídeo.  
 TV SCART : Para ligação SCART. 
 Coaxial: Este conector produz sinal de áudio digital.  
 HDMI: Conector com sinal digital de áudio e vídeo para ligação a 

dispositivo HDMI.  
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Controlo remoto 
 
 POWER: Ligar/Desligar descodificador. 
 <0>-<9>: Teclas numéricas. 
 CH-/CH+: Teclas de mudar de canal. 
 MENU: Apresenta o menu principal no ecrã da 

TV. Prima de novo para o remover. 
 OK: Para confirmar o parâmetro atual, ou ver a 

lista de canais fora do modo de menu. 
 VOL-/VOL+: Para aumentar ou diminuir o som. 

Prima para mover o cursor. 
 EPG: Ver o guia de programação eletrónico. 
 CH-/CH+: Teclas de mudar de canal. 
 FAV: Ver a lista de canais favoritos. Prima de 

novo para aceder às outras listas de favoritos. 
 V-FORMAT: Mudar entre HDMI 720p e 1080i. 
 RECALL: Voltar ao canal anterior. 
 Teclas vermelha/verde/amarela/azul: Usadas 

para navegar nas páginas de teletexto ou nas 
funções especiais de MENU ou EPG. 

 TTX: Para aceder ao teletexto se o canal atual 
tiver essa opção; use a tecla EXIT para sair. 

 SUB-T: Apresenta as opções de legendas 
(dependente do canal). 

 LANG: Mudar o idioma da banda de áudio e o 
equilíbrio de canal (dependente do canal). 

 EXIT: Use esta tecla para sair do menu no ecrã. 
 INFO: Ver informação sobre o canal atual. 
 TV/RADIO: Comutar entre TDT e Radio digital. 
 MUTE: Desativar os som. 
 PAGE-/PAGE+: Para navegar dentro dos menus. 
 ASPECT: Comutar entre 4:3 e 16:9. 
 TIMESHIFT: Use depois da tecla REC para diferir 

tempo 
 TIMER: Aceder diretamente à temporização. 
 PVR: Use para aceder às gravações de uma 

drive USB. 
 GOTO: Para ir para um determinado ponto 

temporal de um ficheiro multimédia. 
 REPEAT: Repetir um ficheiro multimédia. 
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Instalar as pilhas 
Retire a tampa do compartimento de pilhas do Controlo Remoto e 
coloque 2 pilhas AAA (não fornecidas) dentro do mesmo. O diagrama 
dentro do compartimento mostra o sentido correto para instalar as pilhas. 

 
 
Usar o controlo remoto 
Para usar o controlo remoto, aponte-o frontalmente para o descodificador. 
O controlo remoto tem um alcance de 7m e um ângulo de 60o, na frente do 
descodificador. 

O controlo remoto não funcionará se existir uma obstrução no caminho. 
 

A luz solar ou uma luz muito brilhante poderão diminuir a 
sensibilidade do sensor do controlo remoto 
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Ligação do sistema 
 
Para uma ligação básica do descodificador à televisão, poderá usar um cabo 
SCART . Para uma ligação de maior qualidade, use um cabo HDMI, conforme 
mostrado abaixo. Para a ligação de um amplificador de áudio, use um cabo 
coaxial opcional. 
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Primeira instalação 
 
Depois de ter efetuado devidamente todas as ligações, ligue a TV e assegure-
se que o descodificador está ligado à energia. Prima a tecla POWER no 
equipamento. Se es ver a usar a unidade pela primeira vez ou ver 
restabelecido a configuração por defeito, aparecerá no ecrã da TV o menu do 
guia de instalação. 
Nota: As imagens do presente manual pressupõem que o idioma inicial é o Inglês. No caso 
de escolher outro idioma, as mensagens mudarão em conformidade. 

 
(1) [OSD Language]: prima a tecla direita/esquerda para selecionar o idioma. 
(2) [Country]: prima a tecla direita/esquerda para selecionar o país. 
(3) [Channel Search]: prima a tecla direita ou OK para iniciar a sintonia 
automá ca de canais. 
(4) Depois da sintonia de canais estar concluída, poderá começar a ver os 
programas de TV. 
 
Operação básica 
(1). Configuração de programa 
Para aceder ao Menu, prima a tecla MENU e selecione [Program]. Use as 
teclas direita/esquerda, para navegar no menu. Este disponibiliza opções para 
ajustar a configuração de programas. Selecione uma opção e prima a tecla 
direita ou OK para ajustar esse parâmetro. Prima EXIT para sair do MENU. 

 
  

Brazil
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(a). Edição de programa (Program Edit) 
Para editar as preferências de um programa (bloqueio, ignorar, favorito, 
mover, ou apagar), necessitará de entrar no menu de edição de programa. 
Este menu requer um código de acesso. O código inicial é ‘000000’. O código 
mestre de desbloqueio é ‘888888’. 

 
Configurar canais favoritos 
Poderá criar uma lista de programas favoritos, a que pode aceder facilmente. 
Para criar uma lista de programas de TV ou Rádio favoritos: 
1.  Selecione o canal desejado e prima a tecla FAV. Aparecerá um ícone em 

forma de coração indicando que o canal foi marcado como favorito. 
2. Repita o passo anterior para designar mais canais como favoritos. 
3. Para confirmar e sair do menu, prima a tecla EXIT. 

Desativar um canal da lista de favoritos: 
Selecione o canal favorito e prima a tecla FAV no controlo remoto, para 
desativar o canal da lista de favoritos. 

Ver um canal favorito 
1.  No modo de visualização normal, prima a tecla FAV e aparecerá o menu 

de canais favoritos. 
2. Prima as teclas subir/descer, para percorrer a lista de canais. 
3. Prima a tecla OK para selecionar o canal favorito pretendido. 

Apagar um programa de TV ou Rádio 
1.  Selecione o canal que pretende apagar e prima a tecla azul. Aparecerá 

uma mensagem de aviso. Prima a tecla OK para a apagar o canal. 
2. Repita o passo anterior para apagar outros canais. 

Ignorar um programa de TV ou Rádio 
1.  Selecione o canal que pretende ignorar e prima a tecla verde. Aparecerá 

um ícone indicando que esse canal está marcado para ser ignorado. 
2. Repita o passo anterior para ignorar outros canais. 
3. Para confirmar a configuração e sair do menu, prima a tecla EXIT. 

Ativar um canal marcado para ser ignorado: 
Selecione o canal marcado para ser ignorado e prima a tecla verde no controlo 
remoto, para cancelar.  
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Mover um programa de TV ou Rádio 
1.  Selecione o canal que pretende mover e prima a tecla vermelha. 

Aparecerá um ícone indicando que esse canal vai ser movido. 
2. Prima as teclas subir/descer, para mover o canal para a nova posição. 
3. Prima a tecla OK para confirmar. 
4. Repita o procedimento acima para mover mais canais. 
 
Bloquear um programa 
Poderá bloquear um programa para visualização restrita. 
Para bloquear um programa de TV ou Rádio: 
1.  Selecione o canal que pretende bloquear e prima a tecla amarela. 

Aparecerá um ícone em forma de cadeado indicando que esse canal está 
marcado como bloqueado. 

2. Repita o procedimento acima para bloquear mais canais. 
3. Para confirmar a configuração e sair do menu, prima a tecla EXIT. 
4. Prima a tecla amarela para desativar a função de bloqueio de canais. 
5. Para visualizar um canal bloqueado, ser-lhe-á solicitada a introdução do 

código por defeito ‘000000’ ou a o código programado mais 
recentemente. O código mestre de desbloqueio é ‘888888’. 

 
 
(b). EPG (Guia de Programação Eletrónico) 
O EPG é um guia de TV que aparece no ecrã, e que mostra o horário de 
programação para os 7 dias seguintes, relativamente a todos os canais 
sintonizados. Prima a tecla EPG no controlo remoto para aceder ao guia. 

 
Poderá usar as teclas subir/descer para selecionar o canal pretendido. Se 
existir mais do que uma página de informação, use a tecla azul para ir para a 
página seguinte ou a tecla amarela para ir para a página anterior. 
Poderá selecionar o EPG de outro canal, usando as teclas direita/esquerda. 
Veja os detalhes de cada entrada do EPG com a tecla INFO ou programe e sua 
gravação com a tecla OK. (Por favor, consulte a página 13 deste manual para 
detalhes sobre a opção de gravação.) 
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(c). Ordenar (Sort) 
Ordene os seus canais a partir de uma das seguintes opções: 
[By LCN] – Ordene o canal por ordem ascendente 
[By Service Name] – Ordene os canais por ordem alfabética. 
[By Service ID] – Ordene os canis de acordo com a estação. 
[By ONID]- Ordene os canais por código ONID. 
 
(d). LCN (Número de canal lógico) 
Configure este parâmetro On ou Off, se pretende ordenar os canais 
manualmente. 
 
 
(2). Configuração de imagem 
Para aceder ao Menu, prima a tecla MENU e selecione [Picture], usando as 
teclas direita/esquerda, para navegar no menu. Este disponibiliza opções para 
ajustar a configuração de imagem. Use as teclas subir/descer para selecionar 
uma opção e prima as teclas direita/esquerda para ajustar esse parâmetro. 
Prima a tecla EXIT para sair do MENU. 

 
(a). Resolução (Resolution) 
Poderá configurar este parâmetro, se lhe parecer que a resolução da imagem 
não está correta. Este parâmetro é adequado para a configuração mais 
comum do modo HDMI. 
[480i/480p]: Para sistemas de TV NTSC. 
[576i/576p]: Para sistemas de TV PAL. 
[720p/1080i/1080p]: Para sistemas de TV NTSC ou PAL. 
 
(b). Formato (TV Format) 
Se lhe parecer que a imagem não está correta, poderá ajustar este parâmetro. 
O mesmo é adequado para a configuração mais comum do tipo de sinal do seu 
país. 
[NTSC]: Para sistemas de TV NTSC.  
[PAL]: Para sistemas de TV PAL. 
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(3). Sintonia de canal 
Para aceder ao Menu, prima a tecla MENU e selecione [Channel Search], 
usando as teclas direita/esquerda. Este menu disponibiliza opções para ajustar 
a configuração da sintonia de canais.  
Use as teclas subir/descer para selecionar uma opção e prima as teclas 
direita/esquerda para ajustar esse parâmetro. Prima EXIT para sair do MENU. 

 
(a). Sintonia automática (Auto Search) 
Esta opção fará a sintonia automática dos canais e memorizá-los-á quando a 
operação findar. Os canais anteriormente memorizados serão apagados. 
1. Selecione [Auto Search] e prima OK ou a tecla direita, para iniciar. 
2. Para cancelar a sintonia, prima a tecla EXIT. Todos os canais que tenham 

sido encontrados serão memorizados. 

 
(b). Sintonia manual (Manual Search) 
Esta opção permitirá a pesquisa de novos canais sem eliminar os canais e 
parâmetros previamente memorizados. 
1. Selecione [Manual Search] e prima OK ou a tecla direita. Aparecerá o ecrã 

de sintonia de canal. 
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2. Prima a tecla direita/esquerda, para selecionar a frequência. 
3. Prima a tecla OK, para iniciar a sintonia de canais. 
Se for encontrado algum canal, será memorizado e adicionado à lista. Se não 
forem encontrados canais, a unidade sairá do modo automaticamente. 
(c). País (Country) 
Selecione o seu país de residência. 
(d). Potência de Antena (Antenna Power) 
Active este parâmetro se for ligada uma antena exterior ativa. 
(4). Configuração de data e hora 
Para aceder ao Menu, prima a tecla MENU e selecione [Time], usando as 
teclas direita/esquerda. Este menu disponibiliza opções para ajustar a 
configuração de data e hora. Use as teclas subir/descer para selecionar uma 
opção e prima as teclas direita/esquerda para ajustar esse parâmetro. Prima 
EXIT para sair do MENU. 

 
(a). Diferença horária (Time Offset) 
Selecione auto ou manual para o ajuste de diferença GMT. 
(b). Região de país (Country Region) 
Selecione a região de país se o parâmetro [Time Offset] estiver em Auto. 
(c). Fuso horário (Time Zone) 
Selecione o fuso horário se o parâmetro [Time Offset] estiver em Manual. 
(d). Temporizador (Sleep) 
Selecione o tempo de desativação automática. A unidade entrará no modo de 
espera (desligado) após ter decorrido o período selecionado. 
(5). Opções 
Para aceder ao Menu, prima a tecla MENU e selecione [Option], usando as 
teclas direita/esquerda. Este menu permite ajustar o idioma de mensagens, o 
idioma de legendas, e o idioma da banda de áudio.  
Selecione uma opção e prima as teclas direita/esquerda para ajustar esse 
parâmetro. Prima a tecla EXIT para sair do MENU. 
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(a). Idioma de mensagens (OSD Language) 
Selecione o idioma de mensagens e menus. 
(b). Idioma de legendas (Subtitle Language) 
Selecione o idioma de legendas. 
(c). Idioma da banda de áudio (Audio Language) 
Selecione o idioma preferido para a banda de áudio, para ver os canais de TV. 
Se esse idioma não estiver disponível, será usado o idioma por defeito.  
(d). Áudio Digital (Digital Audio) 
Deverá configurar este parâmetro, se não existir som no amplificador ligado 
através do cabo coaxial. 
 
 
(6). Configuração do sistema 
Para aceder ao Menu, prima a tecla MENU e selecione [System], usando as 
teclas direita/esquerda. Este menu permite ajustar a configuração do sistema. 
Use as teclas subir/descer para selecionar uma opção e prima as teclas 
direita/esquerda para ajustar esse parâmetro. Prima EXIT para sair do MENU. 

 
(a). Controlo parental (Parental Guidance) 
Configure a idade do controlo parental 
 
(b). Configurar código (Set Password) 
Configure ou altere o código para os programas bloqueados. Insira o código 
antigo ou o código por defeito ‘000000’. Depois, ser-lhe-á solicitado que insira 
o novo código. Prima a tecla OK para confirmar o novo código. 
Depois da confirmação, prima a tecla EXIT para sair do menu. O código mestre 
de desbloqueio é ‘888888’. 
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(c). Restabelecer a configuração por defeito (Restore Factory Default) 
Restabeleça a configuração por defeito do seu descodificador. No menu 
principal selecione [Restore Factory Default], usando as teclas 
direita/esquerda e prima OK ou a tecla direita, para confirmar. Insira o código 
programado ou o código por defeito ‘000000’ e prima OK para confirmar. 
Toda a configuração e canais configurados serão apagados, sendo 
restabelecida a configuração por defeito de fábrica. O código mestre de 
desbloqueio é ‘888888’. 
 
d). Informação (Information) 
Ver a informação sobre modelo, hardware, e software. 
 
 
(7). USB 
Para aceder ao Menu, prima a tecla MENU e selecione [USB], usando as teclas 
direita/esquerda. Este menu disponibiliza opções para reproduzir ficheiros de 
música, fotos e multimédia. São suportados os formatos AVI, MP3, WMA, 
JPEG, e BMP. 

 
(a). Multimédia (Multimedia) 
Se for ligado um dispositivo USB na unidade, poderá selecionar as opções de 
música (Music), fotos (Photo), filmes (Movie) ou PRV, usando as teclas 
direita/esquerda e a tecla OK. Se não estiver ligado à unidade qualquer 
dispositivo USB, aparecerá uma mensagem de aviso indicando que não foi 
encontrado qualquer dispositivo USB. 
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(b). Configuração de foto (Photo Configure) 
- Tempo (Slide Time): Ajuste o tempo de apresentação de 1 a 8 segundos. 
- Modo (Slide Mode): Ajuste o modo de apresentação de 0 a 59 ou aleatório. 
- Aspecto (Aspect Ratio):  [Keep]: Reproduzir a foto no formato original. 
 [Discard]: Reproduzir a foto na totalidade do ecrã. 
 
(c). Configuração de filme (Movie Configure) 
- Tamanho de legendas:  
Ajuste o tamanho das legendas para Pequeno, Normal, Grande. 
- Fundo de legendas: 
Ajuste a cor de fundo das legendas. As opções disponíveis são: Transparente, 
Cinzento, Amarelo, e Branco. 
- Letra de legendas:  
Ajuste a cor da letra das legendas. As opções disponíveis são: Branco, Preto, 
Vermelho, Azul, ou Verde. 
 
(d). Configuração de PVR (PVR Configure) 
- Dispositivo de gravação:  
Mostra informação sobre o dispositivo de armazenamento USB ligado. 
- Formatar: 
Formata o dispositivo USB ligado (TENHA EM ATENÇÃO QUE ESTA OPERAÇÃO 
APAGARÁ TODOS OS FICHEIROS DO DISPOSITIVO!). 
 
Uma das facilidades mais importantes do descodificador é a sua capacidade 
para gravar TV em tempo real. Existem duas formas de o fazer. Primeiro é ligar 
simplesmente um dispositivo USB ao descodificador e premir a tecla de 
gravação no controlo remoto. A outra é através da programação da gravação, 
usando a tecla azul ou a partir do menu EPG. 
 
Para programar uma gravação, siga os passos 
seguintes: 
Prima a tecla azul no controlo remoto; 
Prima a tecla vermelha para adicionar um 
horário; 
Ajuste os parâmetros de acordo com o 
horário do programa. (Hora de início e fim, 
gravar/ver, etc.); 
Prima a tecla OK; 
Prima a tecla EXIT.  
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Poderá ainda selecionar as seguintes opções: 

• Modo: Ver ou Gravar 

Se em qualquer momento pretender apagar uma programação de gravação, 
prima a tecla azul para ver a lista de programações. Use as teclas de 
navegação do controlo remoto para destacar o programa que pretende 
apagar e, depois, prima a tecla azul para confirmar a eliminação. 

Com esta unidade poderá apagar os ficheiros das gravações. Vá para o ficheiro 
PVR relevante e prima a tecla amarela para apagar. Os programas de TV são 
guardados no formato .PVR e podem ser reproduzidos nesta unidade ou num 
PC com software de reprodução adequado; contudo, não podem ser 
reproduzidos num leitor de DVD. 

Para gravar programas de TV em alta definição, a versão (e velocidade) do 
dispositivo USB deverá ser 2.0, ou superior; caso contrário, a unidade poderá 
não gravar devidamente os programas HD. 

Quando gravar para um disco ou pen USB, após ligar o dispositivo, deverá 
aguardar alguns segundos, antes de premir a tecla de gravação. De outro 
modo, a unidade poderá bloquear o sinal. Se tal acontecer, por favor, desligue 
a energia e ligue de novo, para repor a situação. 

Notas: 
- Não se garante a compatibilidade (operação e/ou potência do bus) com 
todos os dispositivos de armazenamento USB, e não se assume qualquer 
responsabilidade pela perda de informação que possa ocorrer quando tais 
dispositivos forem ligados a esta unidade. 
- Com grandes volumes de informação, o sistema poderá demorar mais a ler o 
conteúdo do dispositivo USB. 
- Alguns dispositivos USB poderão não ser devidamente reconhecidos. 
- Mesmo quando estiverem num formato suportado, alguns ficheiros poderão 
não lidos ou reproduzidos, dependendo do seu conteúdo. 
- Use uma fonte de alimentação externa AC-DC, se o consumo do dispositivo 
USB for superior a 500mA. 
 
(e). Transmissão diferida  

 
Prima primeiro a tecla [Timeshift/Pausa] e, depois, poderá premir a qualquer 
momento a tecla [Reproduzir]. A unidade começará a reproduzir a partir do 
início o programa gravado. 
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Prima primeiro a tecla [GOTO], para selecionar a hora de reprodução. Esta não 
poderá exceder a hora presente. 
Prima as teclas de avançar ou recuar para se mover na gravação. 
 
Nota: a função de Transmissão diferida só está disponível se estiver ligado um 
disco externo USB ao descodificador e se a velocidade de leitura/escrita do 
mesmo seja suficiente para suportar a função. 
 
Prima a tecla [Stop] uma primeira vez para terminar o modo de reprodução. A 
unidade continuará a gravar, mas o programa regressará para a hora presente. 
Se premir a tecla [Pausa], a reprodução recomeçará de novo a partir do início 
da gravação. Prima [Stop] uma vez mais para parar a gravação. 
 
 
(f). Gravação  
 
Se premir a tecla de gravação, poderá gravar o programa corrente num disco 
USB. Prima a tecla de gravação repetidamente, para escolher um tempo de 
gravação. Prima a tecla [INFO] para ver a informação da gravação durante a 
mesma, conforme mostrado abaixo: 
 

 
 

Prima a tecla [PRV] para abrir a lista de ficheiros PRV. Poderá selecionar um 
ficheiro de uma gravação e premir a tecla [OK] para reproduzir esse ficheiro. 
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Primeira instalação 
 

Problema Razão Provável Ação 

Sem imagem A alimentação não está 
ligada 

Ligue o descodificador à 
energia 

O equipamento está 
desligado 

Ligue o equipamento 

No ecrã é 
mostrado “No 
Signal” (Sem Sinal) 

O cabo de sinal da 
antena não está ligado 

Ligue o cabo da antena 

Configuração incorreta Refaça a configuração 

Sem som nos 
altifalantes 

Ligação do cabo de áudio 
incorreta ou inexistente 

Ligue o cabo de áudio 
corretamente 

Som desativado (Mute) Reative o som 

Banda sonora incorreta Tente outra banda sonora 

Apenas som e sem 
imagem no ecrã 

Ligação do cabo de AV 
incorreta ou inexistente 

Assegure-se que os cabos 
estão ligados corretamente 

Selecionou um programa de 
rádio 

Prima a tecla <TV/RADIO> 
para comutar para o modo 
de TV 

O Controlo remoto 
não responde 
 

As pilhas estão gastas Mude as pilhas 

O controlo remoto não está 
suficiente próximo ou 
apontado para a unidade  

Ajuste a posição do controlo 
remoto ou aproxime-o do 
descodificador 

A imagem para 
ou fica pixelizada  

O sinal é demasiado fraco Amplifique o nível de sinal 
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Especificações técnicas 
 

Item Parâmetro Valor 
Sintonizador Frequência de Entrada 170~230MHz 

470~860MHz 

Nível de Entrada RF -78~-20dBm 

Largura de banda IF 7MHz e 8MHz 

Modulação QPSK, 16QAM,64QAM 

Vídeo Formato de Descodificação MPEG4 AVC/H.264 HP@L4  
MPEG2 MP@ML.HL 

Formato de Saída 576i/576p/720p/1080i/1080p
 

 Porta de Saída HDMI, SCART 

Áudio Formato de Descodificação MPEG-1 (layer1&2&3), WMA, 
 

Saída de áudio Coaxial, L/R  

USB2.0 Capacidade suportada 500GB 

Formatos suportados MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, 
MVK 

Energia  Tensão AC 220-240V~50/60Hz 

Consumo máximo de 
energia 

< 6W 

Consumo em espera < 0,5W 

Peso 0,5Kg 

Tamanho 168 x 95 x 30mm 
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Reciclagem 
 

 
O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de 
elevada qualidade que podem ser reciclados e reutilizados. 
O símbolo acima significa que o equipamento elétrico e eletrónico no final da 
sua vida útil deve ser descartado separadamente dos resíduos domésticos. 
Por favor, deposite este equipamento num ponto de recolha apropriado. Na 
União Europeia existem sistemas de recolha seletiva para equipamentos 
elétricos e eletrónicos usados. 
Por favor, ajude a preservar o ambiente em que vivemos! 
 
 
Declaração de Conformidade 
Este produto cumpre os requisitos das seguintes diretivas: 
Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (ECM): 2004/108/EC 
Diretiva de Baixa Tensão (LVD): 2006/96/EC 
Diretiva de Marcação CE: 93/68/EEC 
Diretiva de Produtos Utilizadores de Energia: 2005/32/EC 
Para efeito das diretivas acima declara-se que o Descodificador B1602 está em 
conformidade com s seguintes normas: 
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006 
EN61000-3-2:2006 
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 
EN55020:2007 
EN60065:2002+A1:2006 
ISSO/IEC 17025 
COMISSÃO DE REGULAMENTAÇÃO (EC) Nº 107/2009 
 


