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N8784U
MANUAL DO UTILIZADOR

Componentes
• Descodificador DVB-C

(x1)

• Pilha tipo AAA

(x2)

• Unidade de Controlo Remoto

(x1)

• Manual de utilizador

(x1)

• Transformador de 12V

(x1)

• Cabo HDMI

(x1)

• Cabo AV

(x1)

Descodificador

Painel Frontal
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Descodificador

Painel Lateral

CH+

BOTÃO POWER
Ligar/Desligar

Descodificador
1

CH-

Canal acima

Canal abaixo

Painel Traseiro
2

3

4

5

1. CABLE IN: Conectar ao cabo RF
2. USB: Inserir dispositivo USB
3. DV-OUT: Conectar à porta HDMI da TV
4. AV: Conectar ao conversor AV
5. DC 12V: Conectar ao transformador
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Descodificador

Unidade de Controlo Remoto

Tecla

Função
Standby/Ligar, Standby/Desligar
Quando visualizando um canal, remove o som
Exibe a janela de procura
Altera o formato HD
Mudar para o modo teletexto ou modo legenda
Exibe a janela de áudio
Grava o programa
Reproduz e pára o programa
Tecla de função timeshift
Pressione para recuar ou avançar rapidamente
Pressione para recuar ou avançar lentamente
Visualizar/Sair do menu principal
Regressar ao menu anterior ou sair do menu
Quando visualizando um canal, alterar o canal ou mover
para a próxima posição acima ou abaixo no menu
Quando visualizando um canal, ajustar o volume ou
mover para o item da esquerda ou direita no menu
Executa o item selecionado no ecrã de menu ou
insere o valor desejado em qualquer modo de input
Exibe o EPG (Guia de Programação Electrónico)

INFO

Exibe a informação sobre o canal
Entra no modo SLEEP
Pressione uma vez para pausar a imagem do canal,
pressione novamente para regressar ao modo normal
Exibe a lista de programas favoritos
Entra no modo Zoom
Mover uma página acima ou abaixo na lista
Inserir o número do item requerido no menu ou
selecionar o número de um canal para assistir
Alterna entre o modo TV e o modo Rádio
Regressar ao canal anterior
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Atenção

Para sua segurança

Para evitar a possibilidade de choques
eléctricos, não abra o descodificador.
Deixe as operações de manutenção
para pessoal qualificado da TVCABO.

Mantenha o descodificador longe de vasos
de flores, tubagens, lavatórios, etc., de modo
a evitar danificar o equipamento.

Não exponha o descodificador à luz
directa do sol. Mantenha-o longe
de fontes de calor.

Não bloqueie os orifícios de ventilação
do descodificador, para que o ar possa
circular livremente.

Quando algum fenómeno anormal
se verificar, remova imediatamente a
energia do equipamento.

Não manuseie o equipamento durante a
ocorrência de tempestades, uma vez que as
mesmas podem provocar choques eléctricos.

Desligue o equipamento sempre que
permaneça fora de serviço durante
um longo período de tempo.

Certifique-se que desliga o descodificador
e desconecta o cabo de alimentação do
transformador antes de proceder à sua
limpeza. Se a superfície do descodificador
estiver suja, limpe utilizando um pano
húmido com solução de água e sabão até
remover completamente a sujidade.
No final passe um pano seco.
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Configuração do descodificador

!
Perigo

Conexão da TV

. Desligue a fonte de energia antes de conectar o descodificador
a outros dispositivos.
. Desligue o descodificador durante a ocorrência de
tempestades.
. Evite derramar líquidos em cima do descodificador.
. Assegure suficiente ventilação para o descodificador.

HDMI

Guia de instalação do descodificador usando cabo HDMI ou cabo AV:
Conecte devidamente o cabo coaxial RF à porta CABLE IN no
descodificador e ligue a outra extremidade à:

1 RF Out caso esteja a utilizar um Receptor Óptico;
a) Porta
b) Porta CATV caso esteja a utilizar uma ONU.
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Conecte o cabo HDMI ou AV do descodificador à TV.
Mude para o modo HDMI ou AV, consoante a porta que você tenha
conectado.
Por favor proceda com a configuração inicial (pág.7)
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Configuração do descodificador

Configuração Inicial

Atenção:
Assegure-se que tem conectado o cabo coaxial RF à porta
CABLE IN no descodificador e a outra extremidade na:
a) Porta RF Out caso esteja a utilizar um Receptor Óptico.
b) Porta CATV caso esteja a utilizar uma ONU.
1. Após o descodificador iniciar, aparecerá uma caixa de
mensagem para selecionar se deseja activar a pesquisa
automática.
2. Pressione o botão OK para começar a pesquisar pelos canais
disponíveis.
3. Aguarde que a pesquisa de canais chegue até ao final.
O primeiro canal da grelha irá ser exibido automaticamente.
4. Pode em seguida selecionar qual o canal que pretende
visualizar. Relaxe e disfrute.
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Resolução de problemas

Eventual falha de sinal

Atenção:

Antes de mais, verifique a correcta conexão entre o descodificador e:
a) A Porta RF Out caso esteja a utilizar um Receptor Óptico.
b) A Porta CATV caso esteja a utilizar uma ONU.

Pesquisa automática
1. Pressione o botão Menu.
2. Selecione Instalação.
3. Selecione Pesquisa Automática e pressione a tecla OK.
4. Por favor aguarde até que a pesquisa de canais esteja completa.
O primeiro canal da grelha irá exibir automaticamente. Pode
então escolher que canal assistir. Relaxe e disfrute.

Pesquisa rápida
1. Pressione o botão Menu.
2. Selecione Instalação.
3. Selecione Pesquisa Rápida e pressione a tecla OK.
4. Selecione os parâmetros de pesquisa DVB-C e em seguida
selecione Pesquisar. Relaxe e disfrute.
5. Se a barra de progresso da pesquisa chegar a 100% e não for
encontrado nenhum canal, por favor contacte os serviços de
assistência da TVCABO.

8

201910_BoxIrdetoN8784U_v0

apoio@tvcabo.co.mz
www.tvcabo.mz

