Painel dianteiro
1) DISPLAY - (- -) indica receptor em “espera” (stand-by). Display piscando indica
receptor em MUTE (volume mínimo)
2) TECLAS PAINEL - Para ligar pressionar qualquer das duas teclas pq.
- Para desligar, pressionar as dua teclas pqao mesmo tempo.
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As teclas que podemos
configurar são:
Liga/Desliga, TV/AV,
Vol-, Vol+, CH- e CH+.

Painel traseiro
1) LNB - entrada para o cabo proveniente da antena (LNB).
2) VÍDEO - Saída de vídeo referente ao canal sintonizado.
3) ÁUDIO - Saídas de áudio referente ao canal sintonizado.

O APARELHO.

NÃO ABRA

Para sua segurança
• Não coloque objetos sobre o receptor e evite bloquear as saídas de ventilação do mesmo.
• Nunca exponha o receptor à chuva ou poeira.
• Instale o seu receptor sempre em lugares com boa ventilação.
• Em caso de longos períodos de inatividade do receptor, desligue-o da rede elétrica.
• Leia e siga atentamente todas as instruções deste manual.

RISCO DE
CHOQUE ELÉTRICO,

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensão automática
de entrada
90~240VAC

ATENÇÃO Para um perfeito desempenho do Sistema Parabólico
Century, chame um profissional qualificado para a instalação.

Neste ponto a sua primeira tecla já esta configurada e você poderá continuar configurando as
demais teclas enquanto o LED estiver aceso. Basta voltar ao item 2 e repetir o processo até o item 5.

As teclas Ajuste, BW, V/H e Store estão bloqueadas para evitar acionamento acidental.
Para liberar o ajuste, desligue o receptor, ligue e pressione “99”, o display irá mostrar
“AJ” piscando. Isto indica que o usuário pode efetuar os ajustes.
As teclas acimas mencionadas passam a funcionar normalmente. Caso o receptor seja
desligado, ou se nenhum ajuste for feito em um minuto, o receptor sai automaticamente
do modo de ajuste. Para voltar a liberar os ajustes, repita o procedimento inicial.

LEIA COM ATENÇÃO. Como Programar um Novo Canal.
Sintonize o receptor no canal desejado. Desligue e ligue
o receptor. Digite o código “99”.
1) Pressione a tecla “AJUSTE” 2) Digite “1040” (frequência
de vídeo) 3) Pressione a tecla “V/H” para escolher a
polaridade 4) Pressione a tecla “STORE” para memorizar.
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Para finalizar a programação pressione novamente a tecla "SET" do Controle Remoto Inteligente.
Após o término da programação, verifique se as teclas programáveis estão funcionando corretamente.
Caso isto não ocorra, repita o procedimento acima.
ATENÇÃO: O Controle Remoto Inteligente armazena funções apenas de um único controle da sua
TV de cada vez. Se desejar configurar o CRI para outro modelo de TV, repita o procedimento.
A cada nova configuração do CRI apaga o anterior
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Teclas
Programáveis

Procedimento para programar o Controle Remoto Inteligente com o seu controle remoto da TV
1 - Pressione e tecla "SET" do Controle Remoto Inteligente e mantenha pressionada até que o LED
fique com um brilho alto e fixo.
2 - Com o LED aceso, pressione no CRI
a tecla que deseja configurar.
3 - O LED começa a piscar.
4 - Agora pegue o controle remoto da sua TV,
aponte para o Controle Remoto Inteligente
a pressione a tecla correspondente.
5 - O LED irá piscar rapidamente 3 vezes, indicando que foi salva a programação.

Potência/Consumo: “Stand by” 5,5W / Ligado 10W

Operações do Controle Remoto
1) POWER - Liga/desliga o receptor
2) TECLAS de 0 a 9, programação / seleção dos canais.
3) TECLAS PARA MUDANÇA DOS CANAIS e VOLUME
Efetua a mudança dos canais e aumenta ou diminui o
volume do canal.
4) MUTE - Volume mínimo
5) AJUSTE - Ajuste manual da frequência do vídeo.
6) LAST -Retorna ao último canal assistido
7) V/H - Seleciona os canais presentes nas polarizações
vertical (+14V) e horizontal (+18V).
8) BW - Filtro de vídeo para canais em “Meio-Transponder”.
9) STORE - Memoriza os ajustes do canal selecionado.
10) SAT/TV - Tecla não utilizada neste modelo de receptor.
11) SLEEP - Programa o tempo em que o receptor
permanecerá ligado (30, 60 ou 90 minutos).
Para retornar ao último canal assistido, pressione “00”.

O CRI é um Controle Remoto Inteligente que permite programar um grupo de teclas com as
funções do controle remoto da sua TV. Com isso poderemos utilizar apenas um controle remoto
para comandar o seu NANO BOX e algumas funções da TV.
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Frequência de entrada.........950 a 2050Mhz
Largura de faixa de FI....................18/27Mhz
Áudio...............................................5,8Mhz
Consumo..............................................10W

Como programar o Controle Remoto Inteligente
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Para executar
as Funções Especiais,
desligue e ligue
o receptor e digite
o código “97”.
O display irá mostrar
“FE” piscando.
Em seguida digite
o código da função
especial desejada.
Pressione “STORE”
para memorizar.

Cód.

Indicação
no display

892
893
894
895
882
883

1H
1U
2H
2U
EC
PF*

Funções Especiais
Configura o LNBF para Monoponto Horizontal (14V vertical/18V horizontal)
Configura o LNBF para Monoponto Vertical (18V vertical/14V horizontal)
Configura o LNBF para Multiponto Horizontal (altera os canais da vertical)
Configura o LNBF para Multiponto Vertical (altera os canais da horizontal)
Elimina um canal do Receptor. Pressione “STORE” confirmar
Retorna a configuração do receptor para o Padrão de Fábrica

*Padrão de Fábrica: Lista de canais original; Monoponto Horizontal

Veja o manual com detalhes no site: www.centurybr.com.br
A Century se reserva o direito de alterar total ou parcialmente
esta especificação sem aviso prévio.
Emb.01 / NANO BOX / fevereiro de 2014 Código da caixa: 40.02.171
ATENÇÃO, este manual contém informações importantes. Recorte e guarde para consultas.

