RESTAURANDO A CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA

BLOQUEIO ANTI-CURTO DE INSTALAÇÃO
Este receptor está equipado com Sistema de Bloqueio contra curto-circuito e/ou sobrecarga no conector do
LNB/F. Ao identificar um curto-circuito o receptor entrará em stand-by. Se ao religar o receptor ele entrar
novamente em stand-by, desconecte os cabos do LNBF e identifique o problema (provável curto na montagem
dos conectores no cabo). Faça os reparos necessários, volte a conectar os cabos e religue o aparelho.

Manual de
instruções

O receptor possui duas memórias: uma com as configurações de fábrica e outra com as
configurações de instalação (em uso). Para restaurar a configuração de fábrica, pressione: "MENU/
99 / 97 e a tecla LAST".

Receptor de sinal analógico via satélite - Banda-C
Já vem pré-programado de fábrica com os canais abertos do satélite e permite a Busca Cega de Canais.

INSTALAÇÃO RÁPIDA E DESCOMPLICADA
Para utilizar esta facilidade, certifique-se de que a antena está devidamente apontada para o satélite
com direcionamento preciso. Se a instalação do sistema for nova, utilize o nosso APONTADO DE
ANTENA para alinhar a parabólica - Instruções no verso deste manual.

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

1. Tecla Power / Stand by
2. Sensor infravermelho
3. Display numérico
4. Tecla canal para baixo
5. Tecla canal para cima

OBSERVAÇÕES
LNBF
Parabólica

TV de Tubo,
LCD, LED
ou Plasma

Instalação simplificada: é um recurso que simplifica significativamente a instalação do seu receptor ao
reconhecer automaticamente a presença de sinal em seu Sistema de Parabólica. Para tanto, antena e LNBF devem
estar devidamente montados, conectados, ajustados e apontados para o satélite.
Busca Cega de Canais: memoriza os canais disponíveis no satélite apontado pela antena, desde que a instalação
esteja correta e com um bom sinal.
Canais Favoritos (Teclas F1, F2 e F3): para gravar um canal, pressione uma das teclas "F" por aproximadamente
três segundos no canal sintonizado. Para acessar, basta pressioná-las normalmente. Divirta-se!
Qualidade da imagem: depende da qualidade das partes do sistema: antena, LNBF, cabos, conectores e também
da instalação. Procure sempre um instalador experiente e utilize componentes de boa qualidade.
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Cabo A/V (RCA)

- Design moderno
- Apontador de antena numérico/sonoro
- Instalação simplificada
- Busca Cega de Canais
- Tecla E: Sintonia fina de canal
- Tecla Last: Retorna ao último canal
- Controle Remoto Inteligente

CUIDADOS COM AS PILHAS

A/V IN
ENTRADA - A/V (RCA)

900~2150MHz
13.5V/18V
300mA MAX

CARACTERÍSTICAS:

Insira as pilhas (AAA) respeitando as polaridades (+) e (-), como no desenho ao lado.
Cuidados: Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças, seu vazamento é altamente
prejudicial à saúde.

CONTROLE REMOTO

Descarte: Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao
estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.
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TV
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TABELA DE CANAIS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Rede Globo
SBT
Record
Rede Família
Rede TV
Band
Esporte Interativo
Ideal TV
TV Gazeta
Novo Tempo
Futura
TV Escola
TV Brasil
TV Educativa (PR)
TV Senado
TV Câmara

TERMO DE GARANTIA
F.MHz Pl. CH Emissoras
1430 H
1416 V
1296 V
1000 V
1360 V
1340 H
0980 V
1140 H
1040 H
1020 V
1060 V
1380 H
1400 H
1320 H
1020 H
1060 H

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

NBR
TV Aparecida
Canção Nova
Rede Século 21
RIT
Rede Vida
Rede 21
Terra Viva
Canal Rural
Agrocanal
Canal do Boi
Novo Canal
Shop Time
Polishop
Claro TV
Juventude Cristã

1120 V
1120 H
1084 V
1000 H
1140 V
1260 H
1240 H
1360 H
0980 H
0960 V
1280 H
1100 H
1040 V
1300 H
1220 H
1080 H

Ao realizar a Busca Automática de Canais pode ocorrer a detecção de um novo canal presente no satélite. Neste
caso ele será alocado sempre para o final da lista de canais de TV. Esta tabela de canais está sujeita a alterações
sem prévio aviso. Os canais presentes no sistema são de responsabilidade das suas respectivas emissoras.

DADOS TÉCNICOS:

Entrada de LNBF:
• Frequência de Entrada: 950 ~ 2150 MHz
• Conector: F “Fêmea” (75 Ohms)
Saídas: Áudio & Vídeo:
• RCA: (áudio e vídeo), cabo incluso
LNB suportado:
• LNBF (monoponto e multiponto)
Controle Remoto:
• Pilhas: 2 x AAA
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F.MHz Pl.

Painel Frontal:
• Display 2 dígitos
• Teclas: Power / Canal - / Canal +
Fonte de alimentação:
• Bivolt Automático
• 90 ~ 260VAC (nominal)
Dimensões e peso (unitário):
• (CxLxA) mm: 185x40x158
• Peso: 448g

CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
4

ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA:
1. Este produto é garantido pela Orbisat pelo período de um (1) ano, nele incluídos os três (3)
meses estabelecidos por Lei. O prazo desta garantia será contado a partir da data de
aquisição do produto, comprovado pela nota fiscal de compra do produto.

ELSYS

1) com defeitos/danos decorrentes do descumprimento das orientações de instalação e
cuidados do manual, bem como aqueles causados por agentes da natureza (enchentes, raios,
etc.) e acidentes (quedas, batidas, etc.).
2) com defeitos decorrentes de: uso em desacordo com o recomendado, instalação
inadequada, ligações a tensão errada ou com variação de energia.
3) com danos na embalagem e no acabamento do produto.
4) com lacre e/ou número de série adulterados, violados ou rasurados.
5) com nota fiscal de venda ausente, que apresente rasuras, modificações ou quaisquer
irregularidades.

MENU
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CONTROLE DO RECEPTOR:
1. RECEPTOR: Liga / Stand-by do receptor.
2. FAVORITOS: Memoriza e acessa rapidamente 3 canais favoritos
3. 0-9: Teclas numéricas.
4. STORE: Memoriza novas configurações.
5. SKIP: Oculta o canal em modo programação.
6. MUTE: Interrompe o som do receptor.
7. LAST: Retorna ao último canal assistido.
8. VOL +/-: Ajusta volume e parâmetros programáveis.
9. CH +/-: Seleciona os canais.
10. E: Sintonia automática do canal selecionado/Apontamento da antena/
Busca Cega de Canais.
11. SLEEP/VIDEO: Programa o desligamento automático/Habilita
ajuste de vídeo e sintonia fina manual em modo de programação.
12. MENU: Acessa o modo de programação.
CONTROLE DA TV (Teclas inteligentes):
A. TV: Liga/desliga
B. TECLAS (VOL+, VOL-, CH+, CH-, SET, TV/AV)
Controlam a TV de sua preferência.

Obs: Sobre as funções H/V e BW, ver ”Programação Manual de Canais“.

COMO USAR O CONTROLE REMOTO INTELIGENTE (TV)
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 acima), siga os passos abaixo:

No caso de envio do produto para conserto na Orbisat ou em empresa autorizada, dentro do prazo
de validade da garantia aqui estabelecida e, sendo constatado que o defeito ou dano no produto não
está coberto por esta garantia, o consumidor será comunicado sobre o orçamento para conserto do
produto, sendo facultativa a aprovação ou não da execução dos serviços.

sac@orbisat.com.br

SLEEP

SET

ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA PRODUTOS:

CENTRAL DE ATENDIMENTO

7
9

10
B

(19) 2101.0505
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2. Verificando defeito de fabricação no prazo da garantia, o consumidor deve contactar o
vendedor. Análises e reparos, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela Orbisat
ou por empresas autorizadas.

Av. Torquato Tapajós, 1052 - Bairro Flores
Manaus - AM - Brasil
CNPJ: 34.484.188/0001-02
Indústria brasileira
www.orbisat.com.br

SKIP
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901.000.000.315

CH Emissoras

- Canais Favoritos
- Sleep: Desliga automático em até 2 horas
- Programação manual de canais
- Proteção Anti-curto de instalação
- Compatível com LNBF mono/multiponto
- Frequência de oper.: 950~2150MHz
- Bivolt Automático 90~260VAC
1DE GARANTIA
ANO
- Saída A/V RCA

Este manual não poderá ser reproduzido por qualquer forma, sem o consentimento da do fabricante, que reserva o direito de efetuar quaisquer modificações nos aparelhos sem aviso prévio.

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
2cm
inteligente (à 2cm de distância) e pressione a tecla que deseja armazenar.
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.
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.

INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA

ATENÇÃO: Para uma instalação segura
procure sempre um instalador.

Tendo uma parabólica instalada corretamente, a função Instalação Simplificada permitirá que o receptor
seja configurado automaticamente, sem nenhuma complicação. Ligue seu receptor e siga passos seguintes:
No controle remoto, tecle: MENU/99/E, ou no receptor conecte a tomada à rede elétrica com a tecla POWER
pressionada. Em alguns segundos o receptor estará configurado e iniciará a Busca Cega de Canais.
Se a Instalação Simplificada não encontrar o LNBF com sinal favorável, a sigla
será exibida,
informando ausência de sinal. Deve ser feita uma revisão da instalação, cabos e conexões, pois a parabólica
poderá estar indevidamente apontada ou as conexões apresentam interrupções em algum ponto.

BUSCA CEGA DE CANAIS
A Busca Cega de Canais encontra todos os canais abertos disponíveis no satélite apontado pela antena,
em apenas 3 minutos, indicando no visor uma animação. A grande vantagem é que a memorização do
canal é feita no melhor ponto de sintonia, dispensando o ajuste fino de cada canal necessário nos sistemas
convencionais. Durante toda operação de Instalação Simplificada e Busca Cega de Canais, o receptor
manterá o som da TV desligado (Mute) e exibirá uma animação no display. Faça a Busca Cega não apenas
na instalação, mas sempre que achar necessário, pois é comum mudanças de frequência dos canais
existentes e aparecimento de novos.

CANAIS FAVORITOS

Acessa rapidamente seus programas prediletos!

A função Canais Favoritos utiliza as teclas F1, F2 e F3 para memorizar e acessar rapidamente os seus
programas favoritos na hora em que você estiver utilizando seu receptor. Para memorizar, selecione o canal
no qual está sendo exibido o seu programa favorito e pressione uma das teclas F, até aparecer
no visor.
A partir deste instante, quando você estiver assistindo a um outro canal e desejar voltar no Favorito, basta
pressionar normalmente a tecla F, previamente memorizada. Se desligado, as teclas F ligam o receptor
diretamente no canal favorito selecionado.

TECLA E

PROGRAMAÇÃO MANUAL DE CANAIS

Estes receptores permitem a programação de até 57 canais:
Para programar um novo canal é necessário entrar no modo de programação, teclando MENU/99. Evite utilizar estes
procedimentos para os canais programados de fábrica. Siga os passos abaixo:
Seleção do canal:
Selecione o canal desejado através do controle remoto, pressionando as teclas numéricas ou CH+ e CH-.
Ajuste da frequência de vídeo:
Para selecionar a frequência de vídeo, pressione a tecla VIDEO e digite a frequência desejada (entre 0950 a
1550MHz) utilizando as teclas numéricas. É necessário digitar o valor da frequência sempre com 4 dígitos, ainda
que o primeiro seja zero. Para fazer um ajuste fino na frequência, pressione novamente a tecla VIDEO e em seguida
as teclas VOL+ e VOL-.
H/V -Tipo de polarização:
Em modo programação, MENU/99, selecione o tipo de polarização do novo canal (horizontal ou vertical)
pressionando o código 81. Para ajustar entre horizontal e vertical pressione as teclas VOL+ e VOL-. O display
exibe
para vertical e
para horizontal.
BW - Definição de largura de faixa de vídeo:
Para definir a largura da faixa de vídeo do canal, em modo programação (Menu/99), pressione o código 82, o display
exibirá
para 27MHz e
para 18MHz. Para ajustar os valores pressione as teclas VOL+ e VOL-.

1) Certifique-se de que a antena esteja solta para movimentá-la em todos os sentidos.
2) Deixe seu receptor no canal 7, pois este irá sintonizar canais horizontais e verticais.
3) Para iniciar a busca, é necessário algum tipo de referência
inicial, portanto se houver alguma antena próxima, deixe
a sua na mesma posição. Se não houver nenhuma
antena próxima, siga inicialmente as
recomendações abaixo.

Finalização de programação de canais:
Ao final do ajuste pressione a tecla STORE até que a informação
(st) apareça no visor para gravar o ajuste.
Você pode programar outros canais seguindo estes passos ou finalizar a operação pressionando a tecla MENU.
Neste caso, o display para de piscar, indicando a saída do modo de programação.

O
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AJUSTE DE SINTONIA

No caso de haver problema na qualidade da imagem, é possível fazer alguns ajustes na frequência de sintonia de
vídeo. Para isso, selecione o canal que se deseja ajustar, tecle MENU/99. O visor começará a piscar. Pressione a
tecla VIDEO e ajuste a imagem pressionando as teclas VOL+ ou VOL- . Quando atingir a melhor imagem, pressione
a tecla STORE até que a informação
(st) apareça no visor para gravar o ajuste. Pressione a tecla MENU ou
aguarde 15 segundos para sair do modo de programação.

S

4) Movimente a antena em forma de zig-zag para encontrar
a região onde se localiza o satélite. Nesta região o display e
o sinal sonoro estão no melhor nível.

REMOÇÃO DE CANAIS

Como essas eventuais variações de temperatura e umidade são temporárias, a correção efetuada pela
Tecla Elsys não é memorizada no receptor.

Um canal removido não é sintonizado ao utilizar as teclas CH+ e CH-, porém você ainda pode sintonizá-lo digitando
o número correspondente nas teclas numéricas. Neste caso, um ponto do visor ficará aceso.
1) Selecione o canal que você deseja remover;
2) Entre no modo programação (Teclando MENU/99);
3) Pressione SKIP até um ponto entre os dígitos aparecer no visor, exemplo:
;
4) Pressione MENU para sair do modo de programação.

INSTALAÇÃO CONVENCIONAL

Para retornar um canal omitido:
1) Selecione o canal desejado utilizando as teclas numéricas;
2) Pressione STORE até aparecer a mensagem
(st) no visor.

indicando que o melhor

N

A antena deve estar
apontada mais ou
menos 30° à direita de
onde o sol se põe.

30 0

Para programá-lo pressione a tecla SLEEP repetidamente até obter no display o tempo desejado: 30, 60, 90m ou 2h.

A função Tecla Elsys (E) foi criada para compensar as possíveis variações na sintonia dos canais causadas
pelas mudanças de temperatura e umidade no LNBF (localizado na antena).
e, no final da operação,

A função localizador de satélite permite ao instalador ou usuário localizar o satélite sem o tradicional
incômodo de carregar um monitor para cima do telhado junto à antena e até mesmo o receptor.
Pressionando-se as teclas MENU e E, com todas as conexões já feitas no receptor, o mesmo passa a
mostrar no display um número que representa o alinhamento da antena com o satélite. Quanto maior o
número, melhor o alinhamento, ao mesmo tempo em que a TV emite um sinal sonoro pulsado que vai se
tornando contínuo conforme for se aproximando do alinhamento ideal. Desta forma, utilize o display, o som
da TV ou ambos para localizar o satélite da seguinte forma:

DESLIGAMENTO PROGRAMADO (SLEEP)

Otimiza a sintonia de canal em condições adversas!

Pressionando-se a tecla
, o visor mostrará
ponto de sintonia foi encontrado.

APONTADOR DE ANTENA

5) Feito isso, movimente a antena no sentido horizontal, de
um lado para o outro, até encontrar uma região central onde
o som e o display não se alteram e indicam o melhor ponto.
Serão perceptíveis duas posições onde o display e o som
mudam bruscamente, que são como as “bordas” da região
boa. Deixe a antena no ponto central entre essas “bordas”.
Repita a operação para o sentido vertical.

DESLIGANDO O ÁUDIO (MUTE)

ATENÇÃO: PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA ESTE APARELHO.
• Em caso de temporais, desconecte o cabo da antena e a tomada da rede elétrica.
• Desligue seus aparelhos eletrônicos quando a rede apresentar variação de energia.
1. Ao ligar o receptor na tomada, o visor exibirá um ponto aceso, indicando que o aparelho está em stand by.
Pressione a tecla POWER para ligá-lo.
2. Se a antena é recém-montada, o direcionamento deve ser feito da forma tradicional, usando-se o Apontador de
Antena do receptor.
3. Para fazer a programação, Para selecionar o tipo de LNBF, basta digitar o código correspondente na tabela:
tecle: MENU/99 no seu controle
O display
Configuração
Digitar
mostrará
remoto. O visor começará a piscar
indicando que o aparelho está no
MENU
/
99
LNBF
Multiponto
modo de programação. Utilizando
OBS:
L2
a tabela ao lado, digite o código Desloc. de freq nos canais horizontais Se não obtiver 92
L3
sucesso no "92" 93
correspondente ao LNBF da sua Desloc. de freq nos canais verticais
digite o próximo:
instalação.
93... 94... 95
Após selecionar o tipo correto, LNBF Monoponto
até encontrar
L4
pressione a tecla STORE até o 13v - vert. / 18v - hor. (Prog. Fábrica) a configuração 94
L5
ideal
visor exibir a mensagem
(st). 18v - vert. / 13v - hor.
95
4. Para sair do modo de programação pressione a tecla MENU, ou aguarde por 15 segundos. O receptor deve
funcionar corretamente sintonizando os canais pré-definidos de fábrica.

+

Para desligar o áudio do receptor, pressione a tecla MUTE. O aparelho indica que a função está ligada exibindo
(mu) no display.
OPÇÃO AO VOLTAR A ENERGIA

Quando o aparelho é desligado na tomada ou falta energia elétrica por algum motivo, ao restabelecer as condições
normais o aparelho pode retornar em stand-by ou ligado.
Para escolher a opção que mais lhe agrada entre no modo programação, teclando MENU/99. Digite 71 para iniciar
em stand-by ou 72 para iniciar ligado. Pressione a tecla STORE até a mensagem
(st) aparecer no visor. Saia do
modo programação pressionando a tecla MENU. A volta de energia irá manter a última gravação de canal e volume
de áudio realizados na função STORE.

7) Desprenda o
LNBF do iluminador,
movimentando-o
para fora e para
dentro do mesmo,
no sentido vertical,
em busca do melhor
ponto de foco.

DICAS IMPORTANTES

PAINEL TRASEIRO
1. Entrada do cabo do LNBF
(monoponto ou multiponto)
da parabólica.
2. Saída A/V (RCA) para a TV.
3. Tensão: 90~260VAC

6) Gire a bengala da
parabólica no sentido
horário e em seguida no
sentido anti-horário, em
busca do melhor ponto de
polarização, onde display
e som não se alteram, em
seguida ache o ponto
central utilizando o mesmo
método do item 5.
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IF INPUT
900~2150MHz
13.5V/18V
300mA MAX

ACINPUT
90~260V

VÍDEO

ÁUDIO 1 ÁUDIO 2
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Posicione o bocal do LNBF
com aproximadamente
1 cm além do disco
(iluminador) e acima de 1,5
cm se a antena for maior
que 2 metros de diâmetro.

A caixinha
quadrada
LNBF deve
ficar voltada
para a parte
de baixo.

