MANUAL DE INSTRUÇÕES

RECEPTOR E CONVERSOR DIGITAL
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
O Ultrabox foi projetado e construído para satisfazer os padrões
internacionais de segurança. Por favor leia com atenção as
regras de segurança a seguir antes de utilizar esse aparelho.
Fonte de alimentação:
Antes de ligar, por favor verifique que o aparelho opera com
tensões de 100 ~ 240V AC 50 / 60hz.
Sobrecarga:
Por favor não sobrecarregue a tomada, extensão, adaptador ou
use cabos danificados. Não toque com as mãos molhadas, pois
pode ocasionar choque elétrico.
Líquidos:
Esse aparelho não deve ser exposto a água, assim como
nenhum líquido deve ser colocado próximo ao receptor.
Ventilação:
Mantenha os espaços na parte superior do receptor descobertas
para permitir que o ar flua. Não coloque o aparelho sobre
superfícies como tapetes. Não exponha o receptor a intensa
luz direta ou coloque próximo ao calor ou umidade. Não
coloque outros equipamentos eletrônicos sobre o aparelho.
Limpeza
Desconecte o aparelho da tomada antes de limpar. Limpe
com um pano macio ou detergente líquido (sem solvente).
Ligando os cabos:
Desconecte o aparelho da rede elétrica quando conectar ou
desconectar os cabos do LNBF. Falhas podem provocar danos
no aparelho e/ou LNBF.
Local
Coloque o aparelho em um ambiente coberto para evitar luz
intensa e chuva.
Não abra o aparelho:
Para evitar riscos de choques elétricos, não remova a tampa.
Contate serviços autorizados para reparar o aparelho se
necessário.
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1. INTRODUÇÃO
Você adquiriu o receptor de satélite e conversor digital
Ultrabox Bedinsat, com este receptor você poderá receber
os canais digitais, HD Satélite e HD Terrestre (se disponível)
em uma única lista. Além disso, poderá usufruir várias
outras funções que iremos guiá-lo através deste manual de
instruções. As operações do seu receptor e conversor Ultrabox
são baseados em instruções na tela de sua TV.

2.

REFERÊNCIAS

2.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS
· Conexões via satélite (DVB-S/DVB-S2) e ISDBT (HDTV local)
(MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264)
· SCPC & MCPC recebidas de satélite com frequência C e Ku.
· Universal, LNB Banda C.
· DiSEqC 1.0/1.1
· Busca cega
· Conversão PAL-M/PAL-N/NTSC
· Ambiente OSD 32 bits.
· 8 grupos de favoritos e controle dos pais.
· Menu multi linguagem
· Áudio multi linguagem
· Legenda da saída satélite multi linguagem
· Guia de programação de até 7 dias (EPG)
· Interface USB 2.0
· Suporta diversas funções online
·

3. CONTEÚDO

01 - Receptor Ultrabox
01 - Controle Remoto

01 - Cabo HDMI
01 - Cabo RCA
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02 - Pilhas AAA

01 - Manual de
instruções e termo
de garantia

4. RESUMO DO PRODUTO
4.1. PAINEL FRONTAL E VISÃO TRASEIRA
1

2

3

4

5

6
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1. P/S LED: Indicação de funcionamento e sinal.
2. Power: Liga e desliga o aparelho.
3. CH+/-: Troca de canais ou altera as opções do menu.
4. USB: Porta USB2.0.
5. ANT IN: Entrada de sinal da antena HDTV local.
6. LNB IN: Entrada de sinal da antena via satélite.
7. DV-OUT: Saída de cabo HDMI.
8. AV: Saída de cabo RCA.
9. 12V---1A: Conexão da fonte de alimentação.

4.2. INSTALAÇÃO

HDMI RCA

ou

ANT IN LNB IN
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FONTE
5V
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4.3. CONTROLE REMOTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

POWER: Trocar entre os modos LIGADO e
ESPERA.
INFO: Mostra as informações
do programa.
MUDO: Modo mudo.
PVR: Gravação.
CC: Ativa/desativa as legendas.
TXT: Mostra o teletexto.
ÁUDIO: Mostra a lista de
áudios disponíveis
SUB: Mostra as opções disponíveis
de linguagem para legendas.
FAV: Mostra a lista de canais
favoritos
EPG: Guia de programação.
SAT: Mostra a lista de canais,
satélite e HDTV Local.
▶ : Reprodução.
II: Pausa
USB/■:Menu da USB/Parar
·: Gravar
I◀◀: Anterior.
▶▶I: Próximo
◀◀: Voltar rápido.
▶▶: Avançar rápido.
MENU: Entra no menu.
EXIT: Sai da página atual do menu.
CH+/-: Trocar canais e troca de opções no
menu.
VOL+/-: Aumentar ou diminuir volume,
avançar e retroceder menu.
OK: Confirmar a operação.
P+/-: Passar página no menu.
Teclado numérico (0~9):
Entra com um canal de TV ou rádio ou
seleciona uma opção do menu.
Recall: Volta ao último canal assistido.
TV/R: Alternar entrar rádio e
canais de TV.
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5. INSTALAÇÃO
Menu principal
Pressione o botão MENU para entrar no menu principal.
Selecione a opção instalação pressione OK e escolha a opção
configuração do satélite.

5.1. CONFIGURAÇÃO SATÉLITE
Permite você configurar a antena parabólica.

1. Satélite: Selecione o satélite que você quer procurar.
2. Transponder (TP): Pressione o botão VOL+/- para trocar o TP.
3. Tipo de LNBF: Pressione o botão VOL+/- para trocar o tipo de
LNBF
4. LNBF Freq.: Pressione o botão VOL+/- para trocar a frequência
do LNBF. (Mono = 5150, Mono Invertido = 5150, Multi = 5150/5750,
Multi Invertido = 5750/5150, Universal KU = 9750/10600)
5. LNBF Power: Pressione o botão VOL+/- para selecionar a
alimentação do LNBF.
6. 22 KHz: Pressione o botão VOL+/- para selecionar as opções
Ligado, Desligado ou Auto.
7. DiSEqC 1.0: Pressione o botão VOL+/- para selecionar a porta de
entrada escolhida.
8. DiSEqC 1.1: Pressione o botão VOL+/- para selecionar a porta de
entrada escolhida.
9. Modo de Busca: Pressione o botão VOL+/- para selecionar o
modo Scan.
10. Iniciar Busca: Pressione o botão VOL+/- para selecionar Satélite,
Transponder, e Busca Cega
11. Botões coloridos: Pressione o botão vermelho para excluir, o
verde para adicionar, o amarelo para busca cega e o azul para
iniciar busca.
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5.2. HDTV LOCAL / ISDB-T
1. Busca automática: Nesse menu, você pode selecionar a
busca automática.
2. Busca manual: Selecione o canal e pressione o botão OK.
Para iniciar a busca escolha a opção busca de TP no menu
ou aperte o botão azul.
3. Mais conﬁgurações:
VCN: Permite ligar e desligar a organização automática de
canais
One Seg: Permite ligar e desligar a opção Um Seg.
AF Power: Liga e desliga a alimentação da antena 5V (para
antenas amplificadas)

6. EDITOR DE CANAIS
6.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

Menu → Canais de TV → Editar Canais
Editar Canais permite excluir, bloquear, desbloquear, renomear e
mover canais na lista de canais.

Aviso: Os canais de rádio operam de forma similar aos canais de TV.

6.2. EDITAR FAVORITOS
Menu → Canais de TV → Favoritos
Neste Menu, pressionando o botão CH+/- para selecionar o
canal, você pode separar os favoritos por ﬁlmes /esportes /
notícias /músicas /crianças /educação /social/ cultura.
Pressione os botões coloridos para escolher o grupo e pressione
OK.
Aviso: Os canais de rádio operam de forma similar aos canais de TV.
8

6.3. ORDENAR CANAIS
Você pode organizar sua lista de canais.
Menu → Editar canais → Ordenar canais de TV

Selecione a opção desejada e pressione o botão OK para
ordenar sua lista de canais por Canais abertos, Satélite,
Transponder, Favoritos (Todos FAV), Alfabeto.

6.4. EXCLUIR CANAIS DE SATÉLITE
Você pode deletar todos os canais do satélite.
Menu → Editar canais → Excluir canais de satélite
1. Selecione o satélite que você quer deletar.
2. Pressione o botão OK.
3. Clique em SIM para deletar.

6.5. PADRÃO DE FÁBRICA
Você pode restaurar o produto para o padrão de fábrica.
Menu → Editar canais → Restaurar padrões de fábrica
Digite a senha, em seguida selecione entre as opções Todos,
Canais Abertos, Canais de Rádio, Canais Codificados.
Aviso: Ao selecionar Padrão de Fábrica, todas as informações e
configurações serão deletadas.
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7. CONFIGURAÇÕES
7.1. SISTEMA
Menu → Conﬁgurações do Sistema→ Sistema
Dica: Você pode definir todas as configurações aqui
pressionando os botões VOL+/VOL-

1. Idioma do Menu: Selecione a linguagem do aparelho.
2. Áudio1: Selecione o áudio de preferência.
3. Audio2: Selecione o áudio secundário.
4. Idioma EPG: Selecione a linguagem do EPG.
5. Busca Automática de Canais: Se você ativar esta opção, os
canais vão abrir automaticamente quando você selecionálos. Se você desligar essa função, será preciso clicar OK após
selecionar o canal desejado.
6. Salvar Lista: Você pode ativar ou desligar o salvamento de
lista. Se você ligar a lista, ao clicar no botão Recall do controle
remoto, será exibida uma lista com os últimos canais assistidos.
Se você desativar esta função, ao clicar no botão Recall, você
voltará ao último canal assistido.
7. Volume por Canal: Se você ativar esta função, será possível
configurar um volume para cada canal. Se desativar esta
função, o aparelho terá apenas um volume para todos os
canais.
8. Tipo de áudio: Seleciona a saída de áudio para o áudio
digital.
9. Legenda Automática: Ao ativar esta função, são exibidas as
legendas, se disponíveis. Se desligar, elas não serão mostradas.
10. Atualização do Nome do Canal: Ao ativar esta função, os
nomes dos canais serão atualizados automaticamente, se
disponibilizados pelas emissoras de TV/Rádio. Se desativar,
eles não serão atualizados.
10

7.2. OSD

Menu → Conﬁgurações do Sistema → OSD
1. Transparência do Menu:
Selecione a transparência de
todos os Menus.
2. TXT Transparência: Selecione
a transparência do teletexto.
3. Tempo de Banner: Selecione
o tempo que a informação do
programa fica disponível.
4. TV Sistema: Selecione o
padrão de cor PAL/NTSC/PAL-M.
5. Modo HDMI: Selecione o modo HDMI.
6. Modo de Tela: Selecione o formato de vídeo de acordo com
o tamanho da TV.

7.3. CONFIGURAÇÃO DATA E HORA
7.3.1. CONFIGURAÇÃO DATA E HORA

Menu → Conﬁgurações do Sistema → Editar Temporizador →
Conﬁgurações de Data e Hora.
Configurações do temporizador permite selecionar o formato
da data, fuso horário e horário de verão.

7.3.2. AGENDAMENTO DE GRAVAÇÃO

Menu → Conﬁgurações do Sistema → Editar Temporizador →
Agendamento de gravação
Com a ajuda de um pen-drive, você pode agendar 16 eventos
para gravação. Permite gravar ou reproduzir o programa
automaticamente de acordo com o seu agendamento.
Fonte: Selecione TV ou Rádio.
Canal: Pressione os botỗes VOL+/VOL- para mostrar a lista de
canais e clique em OK para selecionar o canal.
Data: Insira a data.
Começar: Insira a hora de início do temporizador.
Pare: Insira a hora de término do temporizador.
Repetir: Selecione a repetição do temporizador.
Gravar: Para gravar suas configurações do temporizador.
STB Off: Se ativar esse modo, o aparelho entra em modo de
espera após o cronômetro, se desligado não ativará a espera.
No menu agendamento de gravação, pressione o botão
VERMELHO se deseja deletar essa configuração de
agendamento, ou AMARELO se deseja editar.
11

7.3.3. AGENDAMENTO DE GRAVAÇÃO EPG

Botão EPG no controle remoto: Menu com guia da programação
e opções para gravação mesmo com o aparelho em espera.
Botão Vermelho: Troca o dia da
semana
Botão Verde: Abre o Menu de
configuração de tempo
Selecione o Canal desejado com
os botões CH+/- e precione Ok.
Selecione o programa e aperte o
botão verde.
Conﬁguração de tempo:
Repetir: permite escolher opções de
repetição
Gravar: permite escolher gravar ou
não a programação
Ligar aparelho: Desligado, o aparelho
permanece em estado de espera,
Ligado, o aparelho liga no horário programado

7.4. AJUSTAR DESLIGAMENTO

Menu → Conﬁgurações do Sistema → Editar Temporizador →
Ajustar Desligamento: O temporizador pode ser usado para
desligar o aparelho automaticamente.

7.5. CONTROLE DOS PAIS

Menu → Conﬁgurações do Sistema → Controle dos pais.
Controle dos pais: permite ao usuário definir senhas para acessar os
canais. Você pode travar as mudanças usando trava de instalação,
trava de edição de canal, trava de inicialização e sistema.

7.6. SOBRE O STB

Sobre STB: Fornece informações sobre o STB, como modelo,
software e versão de hardware, além do número de série e outras
informações.

8. MENU USB
Menu → Conﬁguração USB → Menu USB ou pressione o botão USB
no controle para entrar no menu diretamente. Nesse menu é
possível reproduzir vários tipos de arquivos, gravar a programação
e reproduzi-la, usando um Pendrive ou USB HDD. Nota: Se for usar
um HDD, tenha certeza de inseri-lo com o aparelho desligado!
12

8.1. ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE
Baixe a atualização através
da página de suporte no site
da Bedinsat. Salve o arquivo
em um pendrive e insira no
aparelho. Em seguida acesse
o Menu USB, selecione o
arquivo de atualização salvo
no pendrive pressionando
OK para confirmar. No menu de confirmação utilize os
botões VOL +/- para escolher SIM para confirmar ou NÃO para
cancelar. Essa operação irá atualizar o software e reiniciar o
seu aparelho.

8.2. CONFIGURAR USB

Nesse menu é possível Renomear/Deletar/Criar Pastas e formatar
o disco.

8.3. MÍDIAS SUPORTADAS

Filme: Suporta *MPG, *.DAT, *VOB, *.AVI, *.ASF, *.WMV, *.MP4, *.M4A,
*.M4V, *.mov, *.qt, *.mka, *.flv, *.TS
Áudio: Suporta mp3, wma e wav.
Fotograﬁas: Suporta *.bmp, *.jpeg, *png e *.gif

8.4. BOTÕES COLORIDOS

Vermelho: Conﬁguração PVR Você pode pressionar o botão
vermelho para começar uma gravação ou selecionar o nome da
pasta.
Verde: Modo de reprodução (loop/Reverso/Aleatório/Desligado/
Uma vez) e a foto visualização (Tela Cheia/2X2 miniatura /2X3
miniatura /3X3 miniatura)
Amarelo: Carregar. Você pode pressionar o botão amarelo para
salvar a lista de canais no pendrive.

9. INTERNET
Através de um adapatador Wi-Fi conectado à porta USB, você
pode acessar a internet. No menu Internet você pode acessar a
configuração Wi-Fi.

9.1. CONFIGURAÇÃO WI-FI

Menu → Internet → Buscar Rede Wi-Fi
Selecione sua Rede Wi-fi, pressione o botão OK, digite sua Senha
e em seguida pressione o botão VERMELHO no controle para
confirmar.
13

9.2. APLICATIVOS INTERNET
Através do Menu Internet você
pode acessar 2 jogos offline
e os aplicativos da Internet
que incluem: Notícias RSS/
YouTube e Rádios Online.

10. OPERAÇÕES BÁSICAS
Áudio: Você pode selecionar sua linguagem de preferência no
áudio se o programa oferecer essa opção.
SAT: Você pode pressionar o botão SAT para mostrar ou
esconder o satélite escolhido.
EPG: Você pode pressionar o botão EPG para visualizar as
informações de programação de todos os canais em formato
de hora e data. Nesse menu, pressione o botão VERDE para
alternar entre o modo de visualização das informações diárias
ou semanais.
Legenda: Você pode pressionar o botão SUB para selecionar a
linguagem da legenda se o programa oferecer mais de uma
opção.
Tele-text: Você pode pressionar o botão TXT para visualizar as
informações de tele-texto do programa.
INFO: Você pode visualizar as informações do programa
pressionando o botão INFO enquanto assiste o canal. Pressione
duas vezes para ver as informações de programação (EPG).
Lista do botão OK
Na lista do botão OK, você pode pressionar os botões ◀/▶ para
alternar o tipo da lista de canais. Pressione o botão vermelho
para ordená-los. Pressione o botão azul para editar. Pressione
o amarelo para encontrar o canal rapidamente através da
primeira letra do nome. Pressione verde para entrar no menu
de Busca Rápida.
Lista de Favoritos.
Você pode pressionar o botão FAV para entrar na lista de
favoritos. Nessa lista, pressionar o botão vermelho para alternar
em outras listas de favoritos.
Nota: Se você selecionar uma lista de favoritos, pressionar os
botões CH+/CH- apenas muda os canais nessa lista específica,
assim como o botão OK só irá mostrar os canais presentes nela.
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11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
11.1. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Antes de contatar o fabricante, por favor leia as dicas abaixo com
atenção. Se o problema persistir, por favor contate seu distribuidor
Bedinsat para novas instruções

11.2. LED FRONTAL NÃO ACENDE

• Verifique se o cabo da fonte de alimentação está conectado no
aparelho e em uma tomada de energia.
• Verifique se a fonte de alimentação está ligada.
• Conecte a fonte de alimentação em uma outra tomada.

11.3. SEM IMAGEM

• Certifique-se que o produto está ligado e em modo de operação
(Pressione o botão POWER)
• Certifique-se que o cabo AV/HDMI está firmemente conectado
no aparelho e na TV.
• Certifique-se que o cabo da antena está firmemente conectado
no produto.
• Certifique-se de ativar a busca dos canais.
• Verifique a luminosidade da TV.
• Verifique se o canal desejado está atualmente no ar. Contate a
emissora para saber se o canal está funcionando.

11.4. IMAGEM OU SOM RUINS

• Certifique-se que não há celulares ou micro-ondas perto do
produto.
• [Satélite] Verifique se o alinhamento da antena está correto.
• [Satélite] Trocar a antena por um tamanho maior irá aumentar o
nível de sinal recebido.
• [Satélite] Trocar o LNBF por um produto com maior ganho ou
redução de ruído pode aumentar o nível do sinal recebido.
• [Satélite] Substitua o LNBF se o mesmo estiver danificado.
• [Satélite] Verifique o nível de sinal e ajuste da antena se o
ganho estiver muito baixo. O nível de sinal pode ser afetado por
condições climáticas.

11.5. SEM SOM

• Verifique se o cabo AV/HDMI está conectado corretamente.
• Verifique os níveis de volume da sua TV e do produto.
• Verifique se a TV ou o produto encontram-se no mudo.
• Verifique Tipo do Áudio (quando aplicável).
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11.6. CONTROLE REMOTO NÃO FUNCIONA.
• Para usar o controle remoto, a frente do mesmo deve ser
apontada para a parte frontal do receptor.
• Remova e insira novamente as pilhas.
• Troque as pilhas por novas.

11.7. NÃO CONECTA NA INTERNET
• Certifique-se que a conexão e o Wi-Fi tenham bom sinal.
• Insira novamente a senha do Wi-Fi.
• Reinicie o aparelho.

11.8. TERMO DE GARANTIA
Este produto é garantido pela BEDINSAT, nos limites aqui
estabelecidos:
1 - A BEDINSAT assegura ao consumidor deste produto, a garantia
de 6 (seis) meses contado a partir da data de emissão da Nota
Fiscal de compra ao primeiro adquirente consumidor. A presente
garantia, exceto as condições estabelecidas neste certificado,
sempre acompanhará o produto, valendo em todo o território
nacional. O período de 6 (seis) mêses de garantia é composto de:
a) Garantia legal de 90 (noventa) dias, atendendo ao código de
defesa do consumidor.
b) Garantia adicional/contratual de 90 (noventa) dias, representando
uma vantagem oferecida ao consumidor pela BEDINSAT.
Nota: Em caso de substituição do produto, o prazo de cobertura é o
tempo restante de garantia original ou de 90 (noventa) dias.
2 - Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho
e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do
técnico credenciado pela BEDINSAT, e dentro do prazo acima,
apresentarem defeito de fabricação. No entanto, para que o
serviço autorizado BEDINSAT receba o produto em garantia, é
indispensável que o mesmo esteja acompanhado da nota fiscal
de compra e do certificado de garantia. Caso contrário, o produto
estará sendo recebido fora de garantia, ficando o ônus do conserto
por conta do consumidor.
3 - A BEDINSAT não se responsabiliza em atender o consumidor,
gratuita ou remuneradamente, em cidades que não possuam
serviço autorizado BEDINSAT, sendo as despesas e risco de
transporte do aparelho ao serviço autorizado mais próximo (ida e
volta) de total responsabilidade do consumidor.
4 - Fica automaticamente cancelada a garantia se, em relação ao
produto quando constado por técnico credenciado BEDINSAT, vier
a ocorrer quaisquer das condições abaixo:
a) Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida,
16

descarga elétrica, fenômenos da natureza (raio), inundação,
desabamento, fogo, salinidade, exposição a temperatura
excessivamente quente, uso de produtos abrasivos, diluentes, etc.
b) Sinistro (roubo/furto).
c) Contato com líquidos, alimentos ou objetos estranhos no interior
do produto.
d) Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no
Manual de Instruções.
e) Por ter sido ligado a rede elétrica imprópria, sem aterramento ou
sujeito a flutuações excessivas.
f) Sinais de violação externas e/ou internas, ou ainda alterações da
configuração do produto, que
venham comprometer a integridade dos componentes originais.
g) Se o certificado de garantia ou a nota fiscal de compra do
produto apresentarem adulterações ou
rasuras.
h) Se os números de série ou etiquetas forem removidas ou
adulteradas.
5 - Estão incluídas na Garantia, peças (e respectiva mão de
obra) que por sua natureza desgastam-se com o uso, desde
que o desgaste impeça o funcionamento do produto. Exemplo:
mostrador (display).
6 - A BEDINSAT ficará, para posterior análise, com todas as peças e
componentes que forem substituídas em garantia.
7 - Não são cobertos por garantia (ônus por conta do consumidor):
a) Serviços de configuração e/ou reinstalação de programas
fornecidos pela BEDINSAT quando alterados ou danificados através
de comandos externos.
b) Serviços de instalação do produto, limpeza, orientação de uso,
pois estas informações constam no manual de instruções do
produto.
c) Eliminação de interferências externas e/ou falha de transmissões
das emissoras de TV, sinais de
comunicação fracos, etc, que prejudiquem o som e/ou imagem ou
mesmo o funcionamento do
produto.
d) Serviços de manutenção preventiva ou atualizações de
programas do produto.
e) Serviços de manutenção em equipamentos opcionais não
fornecidos com o produto.
f) Embalagem e transporte do produto para o serviço autorizado
BEDINSAT, bem como os eventuais
danos ocorridos durante este transporte.
g) Perda de arquivos, inclusive aqueles ocorridos no serviço
autorizado BEDINSAT, cabendo ao
consumidor efetuar as devidas cópias de segurança.
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12. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PROCESSADOR E MEMÓRIA
Chipset

GX6605S
FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO

CPU :
DRAM:
ROM/FLASH:
Decoder

32-bit MIPS AV DSP
512Mbit DDR2
4MByte
SoC com demodulador DVBS/S2

Modo

DVB-S/S2

ISDB-T

Impedância de entrada: 75Ω

75Ω

Frequência de entrada: 950~2150MHz

177.5~850MHZ

Symbol rate:
Tuner :
Demodulador:

QPSK 1~45Mbauds; 8PSK
2~30Mbauds

6M~8Mbauds

RDA5815 on board

MxL683 on board

QPSK.8PSK, 16APSK, 32APSK 64QAM, 256QAM

VÍDEO
Codec de Vídeo:
MPEG-1/2 Layer I/II/III: MPEG-2/4 LC-AAC, MPEG-4 HE-AAC@Level 4 .
Interface HDMI de saída não linear PCM até 8 canais PCM em formato
SPDIF ou I2S
Projetado para uma taxa de conversão de até 48kHz
Canal de áudio duplo de até 16-bit ADACs
ÁUDIO
MPEG4, MPEG-2 MP@HL, H.264 BP
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FOTOS
JPEG
DVB-S2 DEMOD
8-bit ADC (alcance de amostra de até 93MHz)
PLL embutido para providenciar clock.
Demodulador e decodificador DVBS com EN300421
Demodulador e decodificador DVBS2 com EN302307
Receptor e transmissor DiSEqCTM para controle de LNB
DVB - ISDB-T DEMOD
Demodulador MXL683 DVB-ISDB-T
ADCs duplo de alta performance
Barramento 2-wire bus de até 400kHz
DVB-ISDB-T compatível com ABNT NBR 15604:2007
Canal com largura de banda de 6M~8M
Taxa de codificação LDPC: 1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6
Intervalo proteção: 1/128,1/32,1/16,19/256,1/8,19/128,1/4
Suporta comprimento FFT: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k normal e estendido
PAINEL FRONTAL
Luz de display bicolor, com 3 botões, porta USB
PAINEL TRASEIRO.
Entrada de sinal da antena HDTV local, Entrada de sinal da antena via
satélite. Saída de cabo HDMI. Saída de cabo RCA. Conexão da fonte de
alimentação.
INTERFACE
Tuner in
Saída
USB

Tuner in

ISDB-T
Áudio estéreo: Volume
variável: fone de ouvido RCA)

Saída
Porta serialRS232

USB2.0*1
ENERGIA

Tensão de entrada: DC 12V
Consumo de energia: MAX 12W
Temperatura de operação:0 ~ 40°C
Tamanho: 130x79x30mm
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S2
DV-OUT
Na estrutura

Assistência Técnica:
Bedinsat Indústria de Antenas e Eletrônicos
Rua Mitsugoro Tanaka, 85 - Jardim Coopagro
CEP 85903-630 - Toledo - PR
E-mail: assistencia@bedinsat.com.br
www.bedinsat.com.br
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