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1. Introdução

Fit Box é o receptor de sinais terrestre via VHF/UHF mais completo 
e moderno para recepção de canais digitais de alta defi nição.

O receptor Fit Box é compatível com o sistema ISDBTb, que per-
mite receber, o sinal digital de Alta Defi nição das emissoras de televisão 
disponíveis em sua região. 

Leia atentamente este manual de operação antes de utilizar seu 
conversor. Para evitar choque elétrico ou risco de incêndio, não remova 
a tampa do aparelho. Use um pano levemente umedecido com água 
para limpar as partes externas. Desligue o aparelho da tomada, se você 
não for usá-lo muito tempo. Não instale o aparelho em um local quente 
sem ventilação e que não seja abrigado da luz solar. 

2. Operação Básica

Quando ligar a energia pela primeira vez, a página de boas-vindas 
será mostrada como a seguir:

Use as teclas CH▲/CH▼ para selecionar uma opção.
• Região: Já está pré-selecionado “Brasil”
• Idioma: Já está pré-selecionado  “Português”
• Modo de Aspecto: Use as teclas Vol►/Vol◄ para selecionara o 

Modo de Aspecto. Escolha “Auto”.
Escolha a Opção OK e pressione a tecla “OK” para iniciar a busca 

de canais.
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3.  Menu Principal

O Menu principal é composto por cinco sub menus que seguem:

• Media Player 
• Editar Canais
• Instalação 
• Configuração do Sistema
• Ferramentas

3.1 Sub Menu Media Player

Podemos utilizar o Fit Box para reproduzir músicas, filmes, fotos 
além de gravar e reproduzir programas.

Para gravar um programa, primeiro coloque no aparelho um 
dispositivo USB. Em seguida, escolha o canal o qual vai ser gravado o 
conteúdo e pressione a tecla “REC”. Para finalizar a gravação pressione 
a tecla “■” (Stop).

Para reproduzir um programa gravado, escolha a opção “Repro-
dução Gravação” e pressione a tecla “OK”. Irá aparecer uma lista com 
o nome da emissora e a data de gravação. Escolha o conteúdo que 
deseja reproduzir e pressione “OK”.

 Para reproduzir vídeos, fotos e músicas, coloque primeiro um 
dispositivo USB no aparelho. Entre no Menu Media Player. Use a tecla 
Vol► para acessar as opções: vídeo, música e imagem.  

Para assistir um filme que está no dispositivo USB, use as tecla 
CH▲/CH▼, escolha a opção Vídeo e pressione “OK”.

 Para ver fotos que está no dispositivo USB, use as tecla 
CH▲/CH▼, escolha a opção Imagem e pressione “OK”.

 Para ouvir músicas que estão no dispositivo USB, use as tecla 
CH▲/CH▼, escolha a opção Música e pressione “OK”.
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3.2 Sub Menu Editar Canais

3.2.1 Lista dos canais de TV
Neste sub menu podemos: Montar uma Lista de canais favoritos 

(FAV), Bloquear um canal (Lock), Mover, Pular e Editar.

3.2.1.1 Montar uma Lista de canais favoritos (FAV) 
Pressione a tecla “FAV” em seguida, a tecla “OK” para abrir a jane-

la de "Favoritos". Use as teclas CH▲/CH▼ para selecionar um grupo 
de favorito e pressione “OK” para marcar ou selecionar o grupo. Para 
desmarcar pressione novamente a tecla “OK”.
Após a marcação, pressionar a tecla “Exit” para voltar à "Lista de 
Canais de TV ". Haverá uma marca de favorito “ ” ao lado do canal 
marcado.

3.2.1.2 Bloquear um Canal (Lock)
Pressione a tecla “Vermelha” para entrar no modo de bloqueio. 

Use as teclas CH▲/CH▼ para selecionar o canal que deseja bloquear 
e pressione “OK”. Será solicitado uma senha, então digite "0000". Um 
cadeado “ ” pode ser vista no lado direito do canal selecionado.
OBS. Toda vez que quiser assistir um canal marcado como “blo-
queado” será exigido uma senha.

3.2.1.3 Pular um Canal
Pressione a tecla “Verde” para entrar no modo  “Pular”. Use as te-

clas CH▲/CH▼ para selecionar o canal que deseja “Pular” e pressione 
“OK” para aparece uma seta “ ” no lado direito do canal selecionado. 
Depois de salvar e sair do menu, o canal será ignorado durante a mu-
dança de canal.

3.2.1.4 Mover
Pressione a tecla “Amarela” para entrar no modo Mover. Use as te-

clas CH▲/CH▼ para selecionar o canal que deseja mover e pressione 
“OK”. Haverá duas setas “▼▲” no lado direito do canal selecionado. Use 
as teclas CH▲/CH▼ para mover o canal selecionado para a posição 
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desejada. Pressione a tecla “OK” para confirmar.

3.2.1.5 Editar
Para acessar o menu “Editar’ pressione a tecla [Azul]. Para sair 

pressione [Exit]. Se tiver feito alguma modificação o sistema irá mostrar 
uma caixa de mensagem perguntando se salvar ou não.

3.2.1.5.1 Organizar (Organi)
Pressione a tecla “Vermelha” para abrir a janela "Organi".  

Existem quatro tipos de opções. Use as teclas CH▲/CH▼ para esco-
lher uma opção e pressione a tecla “OK”. Os quatro tipos de opções de 
classificação são: 
• Nome (A-Z): Ordena os canais por ordem alfabética de A > Z. 
• Nome (Z-A): Ordena os canais por ordem alfabética de Z>A. 
• Livre/Codificados: ordena os canais livres e bloqueados de forma 

que os livres estão no começo da lista. 
• Lock: Organiza os canais bloqueados no começo da lista

3.2.1.5.2 Editar
Pressione a tecla “Verde”, então use as teclas CH▲/CH▼ para 

selecionar um canal a ser editado e pressione “OK’ para abrir a janela 
"Renomear".  
• Pressione a tecla [Vermelha] para escolher entre letras maiúscula 

ou minúscula.
• Pressione a tecla [Verde] para apagar o caractere.
• Pressione tecla [amarela] para salvar as alterações.

3.2.1.5.3 Apaga
Pressione a tecla “Azul” e use as teclas CH▲/CH▼ para selecio-

nar o canal a ser apagado. Pressione “OK” para fazer uma marca de 
exclusão no canal selecionado. Depois de salvar e sair do menu "Editar 
canal"o canal marcado será excluído.

3.2.2 Apagar tudo
Pressione a tecla “OK”, irá aparecer uma mensagem de aviso    
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perguntando se você quer excluir todos os canais. Se a seleção for 
"Sim", todos os canais serão apagados.

Se a seleção for "Não" ou pressionar a tecla “Exit”, esta função 
será ignorada sem salvar. Se, imprudentemente, eliminar todos os 
canais, o que devo fazer? Há duas maneiras de restaurar: Fazer nova-
mente a busca de todos os canais em funções "Instalação" ou usar a 
função "Configuração de Fábrica" para restaurar todos os canais no 
menu "Ferramentas".

3.3 Instalação

Pressione “OK” para entrar no menu “Sintonizar Canais” e      
pressione “OK” novamente. Use as teclas CH▲/CH▼ para selecionar 
entre as opções “Busca Manual de Canais” ou “Busca Automática de 
Canais”. 

3.3.1 Busca Manual de Canais 
Ao entrar no menu “Busca Manual de Canais”, um menu de 

busca de canais será mostrado. Há duas opções: podemos buscar os 
canais “por canal’ ou “por frequência”. Se optar “por canal” no “Modo 
explorando” use as teclas CH▲/CH▼ para selecionar “Varrer banda” 
e escolha a banda de frequência do canal. Navegue até a opção “No 
do canal” e digite o número do canal que deseja instalar. Navegue até 
buscar e pressione “OK”.
Na opção “Por frequência”, use as teclas CH▲/CH▼ para selecionar a 
opção “Frequência” então digite a frequência do canal que seja buscar.

3.3.2 Busca Automática de canal
Este sub menu apresenta duas opções de busca: “somente FTA” 

“sim” ou “não”.
Escolha sempre a opção “sim” pois somente temos canais “aber-

tos” no Brasil.
Pressione a tecla “Exit” para sair do escaneamento.
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3.4 Configuração do Sistema

Use as teclas CH▲CH▼ para selecionar entre as seguintes 
opções: Idioma, Sistema da TV, Configuração do Visor, Ajuste do tempo 
local, bloqueio Parental, Configuração de OSD, Favorito, Armazenamen-
to de Informação de PVR, Configuração de PVR, Outros.

3.4.1 Idioma
Já está pré-selecionado Português

3.4.2 Sistema de TV
Temos as seguintes opções:

• Resolução de vídeo: Altera a resolução de saída de vídeo. Use as 
teclas Vol►/Vol◄ para selecionar uma opção.

• Modo de Aspecto: Altera o formato do visor. Use as teclas Vol►/
Vol◄ para selecionar uma opção. As opções são: Auto, 4:3PS, 
4:3LB e 16:9. 

• Modo de Tela: É utilizado para selecionar o padrão de cor. Escolha 
sempre PAL-M

Pressione a tecla [Exit] para voltar do menu “Sistema de TV”.

3.4.3 Ajuste de horário Local
• Região: Selecione o país que o usuário se encontra. (Brasil)
• GMT Uso: Definição “Por Região” neste caso já está pré-definido 

o Brasília. “Defini Usuário” Nesta opção a compensação de fuso 
horário pode ser definida pelo usuário. Na opção “Desligado” não 
há opção para compensar o fuso horário.

• Data: Campo destinado a ajustes da data.
• Hora: Campo destinado ao ajuste da hora. Válido somente quando 

a definição de “Uso GMT” está “Desligada”.
Pressione a tecla [Exit] para sair do menu.

3.4.4 Programação de gravação
Use as teclas CH▲/CH▼ para selecionar um temporizador em 
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seguida, pressione “OK” para abrir e ajustar o menu da janela de agen-
damento.

Na janela de agendamento, podemos agendar o receptor para que 
seja efetuada a gravação do conteúdo de uma determina emissora ou 
canal – que é a opção assistir o canal. Para efetuar o agendamento 
temos o seguinte:

3.4.4.1 Modo de Timer
• Desligado: significa que não terá nenhum agendamento. 
• Diário: significa que todos os dias no mesmo horário o conteúdo 

do canal seleciona será gravado ou assistido. 
• Uma vez: o conteúdo do canal selecionado será gravado somente 

uma vez de acordo o restante da programação do agendamento.

3.4.4.2 Serviço de Timer
• Canal: significa que o receptor vai para o canal programado para 

ser assistido. 
• Gravação: significa que o receptor iniciará a gravação do conteúdo 

no horário e data agendado
• Canal de acordar: seleciona a emissora a ser gravada ou assistida
• Data de ligar: ajustar a data para gravação ou assistir.
• Em tempo: ajustar o início da gravação ou do modo assistir.
• Duração: ajustar o tempo de duração da gravação.
Após esses ajustes, escolher entre Salvar ou Cancelar, pressionando o 
OK.

3.4.5 Restrição de Canal 
Pressione “OK” no item de “Restrição de Canal”, será solicitada 

uma senha então digite a senha (“0000”).
• Bloqueio de Menu: Uma vez ativado, irá bloquear os seguintes 

menus com senha: Editar Canal / Instalação / Ferramentas.
• Censura: Desligado significa que todos os conteúdos, independen-

te da classificação etária serão exibidos. 10 Anos, significa que os 
conteúdos com classificação etária até 10 anos serão exibidas e 
assim por diante para as outras classificações.
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• Conteúdo bloqueado: selecione o tipo de conteúdo que deseja 
bloquear.

• Nova senha: Se preferir alterar a senha padrão, digite a nova 
senha neste item. No item “Confirmar Senha”, digite novamen-
te a nova senha. Se a senha estiver correta, irá aparecer uma     
mensagem de “Sucesso ao mudar a senha”. Pressione a tecla 
[OK] para confirmar. Pressione a tecla [Exit] para voltar do menu 
“Bloqueio Parental”.

3.4.6 Configuração de OSD
• Tempo Limite de OSD: define a duração de exibição da barra 

de informações do canal e é mostrada cada vez que o canal é 
alterado.

• Transparência de OSD: define a transparência do Menu. Use as 
teclas Vol►/Vol◄ para selecionar os valores. Existem 5 níveis de 
transparência: 10%, 20%, 30%, 40% e “Desligado” (OSD opaco).

Pressione a tecla [Exit] para voltar do menu “Configuração de OSD”.

3.5 Ferramentas

No menu “Ferramentas”: Use as teclas CH▲/CH▼ para selecionar 
as páginas do menu de Informação, Configuração de Fábrica, Atualiza-
ção através de USB, Remover dispositivo USB com segurança.
• Informações:  Ao entrar no menu “Informações”, uma tela irá 

mostrar a versão e data do software e outras informações do 
produto.

• Configuração de Fábrica: pressione [OK] para carregar as 
configurações de fabrica. Irá aparece um aviso perguntando se 
deseja continuar ou não. Uma vez que a opção for “Sim”, todos as 
configurações e canais do receptor serão redefinidas ou apagada. 
Utilize esta função com cuidado.

• Atualização por USB: Esta função só é válida quando o dispositi-
vo USB for conectado ao receptor. Abra o menu de Atualização por 
USB de acordo com Menu Ferramentas> Atualização por USB.
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• Todos os Códigos: o usuário só pode atualizar todo o arquivo 
para a memória flash ROM STB. Por favor, mude o nome do novo 
nome do arquivo para o formato “todos*.abs”, pressione a tecla 
“OK” para iniciar a atualização Código Principal: o usuário só 
pode atualizar parte do código principal. Confirme se o formato de 
arquivo atualizado é “mcd*.bin”3. Número do Produto: o usuário 
pode atualizar o logo tipo de fundo. Confirme o nome do arquivo 
associado do arquivo atualizado para ser como “*.m2v”.

• Remover dispositivo USB com segurança: - Antes de remover 
o dispositivo USB, pressione “Remover dispositivo USB com 
segurança” em primeiro lugar, com a informação “Você pode re-
mover o dispositivo USB com segurança agora!”. Em seguida, 
o dispositivo USB pode ser removido sem preocupação.

3.6 Teclas de Atalho

3.6.1 Tecla Gravar 
Pressione tecla de gravar – REC -  para iniciar a gravação. Pressio-

ne a tecla gravar novamente para definir e ajustar o tempo de duração 
da gravação. Utilize as teclas Play, Pause, Stop, REV e FWD para 
controlar a reprodução dos programas gravados.
Notas: Alteração de Hora / gravação estará disponível apenas quando 
o USB / HD estiver conectado ao sistema e a velocidade de leitura / 
gravação alta o suficiente para fazer isso.

3.6.2 EPG
Guia de programação - Abre a tela com a programação da emis-

sora que está sendo assistida. 
Pressione a tecla “Vermelha” (Tempo) para acessar as páginas do 

guia de programação. Nessa tela pode-se verificar o conteúdo e horário 
da programação da emissora. Pressione a tecla “Verde” (Timer), para 
programar a gravação ou assistir determinada programação. 
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3.6.3 Tecla OK
Acesso à lista de canais.

3.6.4 Tecla Info
Informações do canal, programação, hora e data. As informações 

de programas, são responsabilidade da emissora.

3.6.5 Recall
Retorna ao último canal assistido. 

3.6.6 Tecla CC
Ao pressionar a tecla CC, abre uma tela para ativar o Closed Cap-

tion, escolher a opção “Por (232)” e pressionar “OK”. Aparecerá o texto 
referente ao áudio. Para desligar esta função, pressione novamente a 
tecla “CC” e escolha a opção CC OFF. 
 
3.6.7 Tecla Mudo

Interrompe o áudio.
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4. Controle Remoto

1. POWER
2. ENTRADA NÚMERICA
3. TV/R
4. MENU
5. CH▲
6. OK
7. VOL◄
8. CH▼
9. INFO
10. REC
11. AUDIO
12. PLAY/PAUSE
13. PARAR
14. MUDO
15. RECALL
16. SAIR
17. VOL►
18. EPG
19. FAV
20. LEGENDA

5

6
7

9

11
10

13

8

12

1 14

15

16

17

18

19
20
21
22

2

3

4



14

5. Conexões do Conversor e Antena
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6. Interface de Conexão

Termo de Garantia

A Century garante seu receptor por um período de 1 ano a partir da data 
de aquisição. Esta garantia não é aplicada nos seguintes casos: uso indevido, 
instalação fora das normas técnicas estabelecidas pela Century*, fenômenos 
naturais (enchentes, raios, terremotos), quedas, alteração  do número de série 
e não observação das instruções contidas neste manual.

Durante o período de garantia, a Century irá reparar (ou trocar, a critério 
próprio), sem nenhum ônus para o comprador qualquer componente que 
eventualmente apresente defeito. Somente serão cobradas despesas de frete 
e embalagem, quando se fizerem necessárias

* Em caso de dúvida procure o seu instalador ou revendedor Century.
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