Receptor Banda-C - analógico

Receptor Smart com controle remoto inteligente
A Orbisat acaba de ampliar sua linha de receptores de satélite. O novo modelo Smart é analógico e mantém a mesma tecnologia e
funções especiais do OS200 que você já conhece, porém ocupa menos espaço e o seu controle remoto é inteligente, para você
controlar também as principais funções de sua TV. Com tecnologia super avançada, esta linha requer poucos minutos para ser
instalada, proporcionando total satisfação em qualidade e na simplicidade de operação.

CARACTERÍSTICAS:

Controle
também a sua
TV!

Apontador
numérico sonoro
de antena

Tecla Azul
Busca a melhor
sintonia

Detector de
LNBF

Busca cega de
canais

Timer de até 120
minutos

• Apontador de antena: numérico /sonoro*
• Instalação simplificada: configura o LNBF*
• Faz a Busca Cega de Canais*
• Tecla Especial (E): limpa a imagem*
• Canais Favoritos*
• Proteção Anti-curto na instalação
• Função Last: retorna ao último canal assistido
• Função Sleep: timer programável até 120 minutos
• Possibilita programação manual de canais
• Controle remoto inteligente (Learning)
• Design moderno e compacto
• Aceita LNBF monoponto e multiponto
• Entrada RF para parabólica
• Saída A/V RCA (Cabo incluso)
• Opera nas frequências: 950~2150 MHz
• Bivolt automático: 90~260VAC

www.orbisat.com.br

Receptor Orbisat Smart- Controle remoto Inteligente
Painel traseiro:

Controle remoto inteligente:
O controle remoto inteligente permite programar
algumas funções da TV. Dessa forma, com apenas
um controle pode-se comandar o receptor e a TV
de sua preferência.
Para programar as teclas inteligentes (A e B, figura
ao lado) siga os passos abaixo:
1. Pressione a tecla SET por 2 segundos, até o LED
da tecla E permanecer aceso com brilho forte.
2. Com o LED aceso, pressione a tecla inteligente
que deseja programar.
3. O LED começará a piscar.
4. Nesse momento pegue o controle da TV, aponte
para a frente do controle inteligente (à 2cm de
distância) e pressione a tecla que deseja armazenar.
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5. Ao soltar a tecla do controle da TV, o LED do
controle inteligente piscará mais rápido e em
seguida permanecerá aceso. Nesse momento a sua
primeira tecla foi armazenada. Para armazenar as
outras teclas repita os passos 2 ao 5. Enquanto o
LED estiver aceso você pode programar as outras
teclas inteligentes.
Para salvar tecle SET e aguarde o LED apagar.
Após finalizar, teste se as teclas programáveis
estão funcionando corretamente. Caso tenha
algum problema, repita o procedimento descrito.

Dados de logística:
EAN 13: 789834853262 7
EAN 14: 0789834853262 7

EMBALAGEM UNITÁRIA:
Dimens.: 185 x 40 x 158mm
Peso: 450 g

1 Receptor Analógico
1 Controle remoto inteligente
2 Pilhas AAA

EMBALAGEM COLETIVA:
Com 10 unidades
Dimens.: 440x 195 x 172mm
Peso bruto: 4,7kg
Peso líquido: 4,5 kg

1 Cabo A/V RCA

SUPORTE

1 Manual do usuário

B

ATENÇÃO: Após 48h sem as pilhas no controle
remoto, as configurações armazenadas podem ser
perdidas. Quando uma nova configuração é
armazenada, a anterior é apagada.

A disponibilidade e permanência dos canais são de total responsabilidade de suas
emissoras, que podem alterá-los sem aviso prévio.

Componentes de embalagem:

A

(19) 21010500
sac@orbisat.com.br

Receptor de parabólica ORBISAT OTRS13

7 898348 532627

Informações complementares:
Apontador de antena: Com a parabólica devidamente instalada e conectada ao receptor, esta função auxilia no alinhamento da
parabólica com o satélite, indicando intensidade de sinal no display do receptor ou na tela da TV e pelo áudio da TV.
Importante: As 4 funções seguintes dependem da parabólica já alinhada com o satélite. Instalação simplificada: Agiliza a instalação do
seu receptor ao reconhecer automaticamente o tipo de LNBF do sistema e iniciar a Busca de Canais. Busca Cega de Canais: Busca e
memoriza canais analógicos disponíveis no satélite alinhado com a parabólica. Tecla E: Efeitos da natureza podem influenciar
temporariamente a qualidade de recepção do sinal de sistemas via satélite. A Tecla E faz a correção momentânea destes efeitos, porém
lembramos que a qualidade de partes como: antena, LNBF, cabos, conectores e uma instalação realizada por profissionais qualificados
são vitais para o bom desempenho do sistema. Sleep do receptor: Função timer que desliga o receptor. Canais Favoritos: Permite
mudar rapidamente (zapping) entre 3 programas escolhidos. Para gravar sintonize o canal desejado e pressione uma das três teclas
"F1, F2 ou F3" por 3 segundos. Para assistir, acione-as naturalmente.

LINKS:

SMART

>

SUPORTE

>

SITE

www.orbisat.com.br

>

