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Por favor leia este manual antes de instalar/utilizar o descodificador



 Reconhecimento de Marcas Registadas 

 
Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o 
símbolo do duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories. 
 

Os termos HDMI e HDMI High-Defini5on 
Mul5media Interface e o logo5po HDMI são 

marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing 
Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. 
 

Este produto possui o símbolo de classificação 
selec5va para resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos (WEEE). Isso significa que este produto 
deve ser manuseado de acordo com a direc5va 
europeia 2012/19/UE para ser reciclado ou 
desmantelado para minimizar o seu impacto no meio 
ambiente. O usuário tem a opção de entregar o seu 

produto a uma organização de reciclagem competente ou ao 
revendedor quando adquire um novo. 

   

 Informação do Produto 

◎ Visão geral do Produto 
Produto:  Descodificador DVB-C 
Modelo:  N8797C 



◎ Lista de Componentes 
• Descodificador DVB-C * 1 
• Pilhas 5po AAA * 2 
• Unidade de Controlo Remoto * 1 
• Manual do u5lizador * 1 
• Transformador de 12V * 1 
• Cabo HDMI * 1 
• Cabo RCA * 1 

 Instruções de Segurança 

Este descodificador foi projectado e fabricado para atender aos 
padrões internacionais de segurança. Por favor leia as seguintes 
precauções de segurança cuidadosamente antes de operar o 
descodificador. 

◎ Fonte de Alimentação: 
Antes de operar o descodificador, por favor verifique que a tensão 
de funcionamento da unidade é 12V/1A. 

◎ Temperatura de funcionamento: 
0~45℃

◎ Sobrecarga de Tensão: 
Não sobrecarregue uma tomada de parede, cabo de extensão ou 
adaptador. Não use um cabo de alimentação danificado. Não toque 
no transformador de potência com as mãos molhadas, pois pode 
provocar um curto-circuito. 



◎ Líquidos: 
Mantenha o descodificador afastado de chuva ou qualquer outro 
líquido. Não coloque nenhum objecto que contenha líquido em 
cima do descodificador. Se for derramado algum líquido em cima 
do descodificador, re5re de imediato o transformador da corrente 
de forma a evitar um incêndio ou curto-circuito. 

◎ Ven5lação 
Não tape os oriicios de ven5lação do descodificador, por forma a 
permi5r suficiente circulação de ar para a unidade. Não coloque o 
descodificador sobre mobiliário sensível ou tapetes. Não exponha o 
descodificador à luz directa e não o coloque junto a fontes de calor 
ou com humidade elevada. Não coloque outros equipamentos 
electrónicos em cima do descodificador. 

◎ Limpeza: 
Desligue o transformador da corrente antes de limpar o 
descodificador. Limpe cuidadosamente a supericie externa com 
um pano seco. Não permita que líquidos, aerossóis, entre outros, 
entrem dentro do aparelho, causando danos graves. 

◎ Localização: 
Mantenha o descodificador dentro de casa para evitar relâmpagos, 
chuva ou exposição directa à luz solar. 

◎ Tampa de protecção: 
De forma a reduzir os choques eléctricos, não remova a cobertura 
do descodificador. Contacte a en5dade fornecedora do 
equipamento para proceder à reparação da unidade com pessoal 
qualificado. 



 Instruções de U5lização 

Passo 1： Ligue o cabo HDMI ou o cabo RCA 
Passo 2： Ligue o cabo de sinal 
Passo 3： Ligue o cabo de energia 

  

Passo 4: Instalação 
Se está a usar o descodificador pela primeira vez ou a restaurar 
definições de fábrica, o menu principal irá aparecer no monitor do 
seu Televisor. 

● Seleccione o idioma: Português/Inglês; 
● Seleccione o país: Angola/Moçambique; 



● Seleccione a saída A/V: Poderá seleccionar e modificar a 
resolução de vídeo, o modo de vídeo, o volume, entre outros; 

● Inicie a busca automá5ca. 

Busca Automá5ca 
Na opção de busca automá5ca, o descodificador procura e guarda 
todos os canais automa5camente. Esta opção apaga os dados 
existentes e guarda os novos dados. 

● Seleccione Auto Scan; 
● Prima OK para iniciar a busca de canais. 

 Definições 

Informação 
Obtenha informações relevantes do descodificador. 

Upgrade 
USB Upgrade: upgrade de sooware via disposi5vo USB. 

Definições de Idioma 
Poderá visualizar o menu do idioma, linguagem de áudio, entre 
outros. 

AV Definições 
Define as configurações de saída. 

Definições de visualização 
Poderá visualizar e modificar a transparência, fuso horário, entre 
outros. 



Definições de Data/Hora 
Nesta página poderá definir o modo de visualização da data/hora. 

Alteração de Password 
Password por defeito: 0000 

Guia Parental 
Password por defeito: 0000 
Classificação parental: OFF/4 ~18age 

Gestão de canais 
Bloqueio/Desbloqueio de canais. 

Gestão de favoritos 
● Adicionar/renomear/apagar grupos de favoritos; 
● Adicionar/renomear/apagar canais dos grupos de favoritos. 

Cronometro 
Adicionar/editar/apagar lembretes de programação, gravação e 
opção desligar. 

Restauro de definições de fábrica 
Esta opção irá restaurar o Sistema de acordo com as predefinições 
de fábrica e apagar todos os dados. 
Selecione Restaurar definições de fábrica: 
● Coloque a password (a password por defeito é 0000); 
● Prima a tecla OK. 

 Mul5média 
PVR  
Poderá reproduzir novamente e editar ficheiros gravados no 
disposi5vo USB. Todos os horários existentes são visualizados nesta 



janela. Poderá cancelar ou restaurar horários. Definições de 
horários: define horários pré-definidos, 30/60/90/120 minutos. 
Informação de gravação: Poderá visualizar informação de gravação 
e alterar a duração da gravação se necessário. 

Mul5média 
Poderá visualizar ficheiros de vídeo/música/imagens. 

 Guia TV 
Ver informação EPG (Guia de Programação Electrónico) e definir 
eventos de gravação ou de lembretes de início de programação. 

 Informação 
Poderá visualizar informação sobre o seu cartão de acesso. Poderá 
ainda ver e apagar mensagens (mail). 



 Descodificador 

  

1. CH+/CH- 

Mudar de canal 

2.   
Ligar/Desligar 



  

1. CABO IN - Entrada de cabo de sinal 
2. S/PDIF - Interface óp5co 
3. AV - Saída Áudio/Vídeo 
4. HDMI - Saída HDMI 
5. CHIP UP - Inserir o cartão de acesso com o chip voltado para 
cima. 
6. 12V/1A - O transformador necessita de 100-240V e debita 12V/
1A para o descodificador. Verifique as especificações de energia 
antes de ligar à tomada. 
7. USB - USB2.0, 5V, 500mA Max 



                                       Controlo Remoto 

1. Controle TV 
2. Pressionar para recuar 

rapidamente 
3. Gravar um programa 
4. Reproduzir / Parar 
5. Lista PVR 
6. Chaves de cor 
7. Menu principal 
8. Mover cursor esquerda/direita/

cima/baixo 
9. Voltar para o menu anterior ou 

canal anterior 
10. Exibir a informação sobre o canal 
11. Aumentar ou diminuir o volume 
12. Exibir a lista de canais favoritos 
13. Inserir um número ou selecionar a 

posição de um canal 
14. Alterar entre o modo TV e o modo 

Rádio 
15. Remover o som 
16. Alterar para o canal anterior/

seguinte 
17. Sair 
18. Executar o item selecionado no 

ecrã do menu 
19. Exibir o EPG 
20. Seleccionar o idioma do áudio 
21. Tecla Stop  
22. Tecla Ir Para 
23. Pressionar para avançar 

rapidamente 
24. Ligar/Desligar o descodificador. 



 Resolução de problemas 

Problema Possível causa Solução

Os indicadores 
led estão 
desligados e o 
descodificador 
não liga depois 
de pressionada 
a tecla Ligar/
Desligar.

O descodificador 
está desligado da 
energia.

Verifique se o cabo de 
energia está 
devidamente ligado. 

Verifique se a tomada 
ou a extensão onde 
está ligado o 
descodificador está em 
funcionamento. 

Uma imagem a 
preto e branco 
é visualizada no 
arranque do 
descodificador.

O cabo de vídeo é 
de fraca qualidade 
ou não está 
devidamente 
ligado.

Subs5tua o cabo e 
volte a ligá-lo.

As definições de 
imagem da TV 
podem ser 
diferentes das 
definições do 
descodificador. A 
definição do 
descodificador é 
por defeito PAL.

Use o controlo remoto 
para alterar as 
definições da TV para 
AUTO.



Sem sinal 
(não tem 
imagem nem 
som). 

O sinal do cabo de 
sinal é fraco ou o 
cabo está 
desligado.

Verifique as ligações do 
cabo de sinal ou 
reinicie o 
descodificador.

O vídeo não é 
visualizado na 
tela da TV.

O cabo de vídeo 
não está 
devidamente 
ligado. 

Verifique se os cabos 
de vídeo estão 
devidamente ligados 
no descodificador.

O descodificador 
está desligado da 
energia.

Verifique se o 
descodificador está 
ligado à energia. 
Quando o 
descodificador está 
ligado o indicador led 
deve permanecer a 
verde.

A TV está 
desligada ou em 
modo Standby; ou 
a entrada 
selecionada na TV 
está errada. 

Verifique se a TV está 
ligada e no modo 
correcto.

Problema Possível causa Solução



O áudio não é 
audível.

O cabo de áudio 
não está 
devidamente 
ligado. 

Verifique se os cabos 
de áudio estão 
devidamente ligados.

TV / 
descodificador 
está em modo 
sem som ou o 
volume 
extremamente 
baixo. 

Troque o modo de 
áudio da TV e do 
descodificador. 
Aumente o volume.

O controlo 
remoto do 
descodificador 
não funciona 
correctamente

O controlo remoto 
do descodificador 
está muito 
afastado ou não 
está voltado para 
o descodificador.  

Mova o controlo 
remoto para uma 
distância funcional e 
direcione-o para o 
descodificador.

As pilhas do 
controlo remoto 
devem ser 
subs5tuídas. 

Trocar as pilhas.

Problema Possível causa Solução



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