
Manual do Usuário

Conversor de TV Digital HD
SC-1001

Antes de utilizar esse equipamento, leia atentamente as instruções

Características

Acessórios

Manual do Usuário

2 pilhas AAA

Adaptador A/C (Fonte)

Cabo A/V Controle Remoto

Certificado de
Garantia

• Para assistir programação de canais em HD e SD (resolução padrão) 

• Controle de pais

• Reprodutor de multímidia para fotos, vídeos e música 

• Assista como quiser, com suporte à pausa, retrocesso e avanço da reprodução

• Início instantâneo

• Baixo consumo de energia, com menos de 1W quando no modo standby

Painel externo e conexões Controle remoto

Indicador ligado

Entrada de
antena

Painel frontal

Painel traseiro

Painel lateral

Conector da fonte

Receptor do controle remoto

Saída AV Saída HDMI

Porta USB 

Legendas

Exibe informações sobre o
programa em exibição

Inicia a gravação
do programa

Para a seleção direta 
do canal através
do número

Botões 0-9

Exibe a lista de
canais favoritos

Exibe o guia eletrônico
de programação

Exibe a lista de gravações

Pausar
Reproduzir

Parar

Silencia o volume
do equipamento

Acessa o menu de
configurações de áudio

Sair

Liga-Desliga



Conexões

Conexão

TV com entrada HDMI

Sensor do controle remoto

Produzido sob licença dos Laboratórios Dolby. Dolby e o logo do D duplo são marcas registradas dos Laboratórios Dolby.

Fonte de alimentação

Conexão com
antena

Cabo HDMI

Cabo A/V
Amarelo

Branco

Vermelho

Vídeo

Esquerda

Direito

Conexões Instalação inicial 

Após confirmar que todas as conexões estão corretas, ligue o conversor.
Caso seja a primeira vez que o receptor é ligado, será exibida a tela de
instalação.

Pressione os botões        para selecionar as opções corretas de localidade, idioma
e busca de canais. Pressione “OK” para efetuar a busca. Pressione MENU para
entrar no menu principal.

Não desligue o conversor enquanto a busca estiver sendo efetuada.

Guia de instalação

Procura de canais

Luz vermelha:Indicador de  ligado

Conecte a fonte de alimentação na tomada

Para ligar, pressione o botão  “Liga/Desliga” uma vez.
Para desligar, pressione o botão “Liga/Desliga” 2 vezes.



*

Utilização Utilização

Introdução

Procura Automática

Procura Manual Procura Manual

Programa

Imagem

Procura de canais

Horário

Opções

Sistema

Menu Principal

O usuário pode editar a programação, obter informações
do guia eletrônico, ordenar os canais e configurar alertas
para lembrar o horário dos programas favoritos.

Existem 4 opções no menu de procura de canais: Procura Automática, Busca Manual,
País e Alimentação da Antena. Pressione os botões           para selecionar o modo de
busca desejado, em seguida pressione OK para iniciar a busca. Pressione EXIT para
sair do menu de procura de canais. 

Configurações de aspecto da imagem, resolução, modo
de tv e saída de vídeo.

Selecione Procura Automática
e pressione o botão OK.
Os canais serão atualizados
e todos os canais existentes
anteriormente serão
substituídos.

Pressione os números de 0
a 9 para selecionar o canal,
ou utilize as teclas          .
Pressione OK para buscar
pela programação na
frequência selecionada.
Obs.: Não desligue o receptor
durante a busca.

Para a busca automática ou manual de canais.

Configurações de fuso horário e timer para desligamento
automático.

Escolha de idioma, configurações de áudio digital e modos
de áudio, ajuste da transparência do menu.

Visualizador de fotos e reprodutor de música para visualizar
facilmente todo o seu conteúdo.

Controle Parental: proteção com senha (A senha padrão é
000000, podendo ser modificada. Informações do sistema.
Atualização de software e funções do aparelho.

Utilização Utilização

País

Guia eletrônico (GEP)

Multimídia

Configuração de fotos

Configuração de filmes

Configuração de PVR

Alimentação Antena

Pressione          para selecionar o País.

Exibe as informações do guia eletrônico de programação (GEP) . As informações
são fornecidas pelas respectivas emissoras e podem variar.
A janela da esquerda apresenta a relação dos programas e a janela da direita
apresenta informações mais detalhadas sobre o programa selecionado.
As teclas          alternam entre os canais, enquanto as teclas        alternam entre os
ítens do GEP. 
Pressione as teclas amarela e azul para alternar entre as páginas do
GEP. Pressione a tecla OK para iniciar a gravação do programa.

Selecione a opção “Programa” no menu principal, digite a senha e selecione “Edição
de Programa” para acessar as opções de mover, pular, bloquear, eliminar, renomear 
ou adicionar aos favoritos. Confirme a operação pressionando EXIT.
• Tecla vermelha: mover. Pressione         para mover os canais selecionados. Pressione
CONFIRM para gravar as alterações.
• Tecla verde: pular. A configuração de pular canal pode ser cancelada posteriormente .
• Tecla amarela: Bloquear.  Para a reprodução de canais bloqueados é necessário digitar
a senha. O bloqueio de canais pode ser cancelado posteriormente.
• Tecla azul: Eliminar. Canais eliminados não podem ser restaurados sem que a busca de
canais seja refeita.
• Tecla Favorite: Adiciona o canal aos favoritos. Essa configuração pode ser cancelada.
• Tecla Recall: Para renomear os canais.

Com um dispositivo externo devidamente conectado à porta USB, é possível utilizar
o menu MULTIMEDIA para reproduzir música, fotos, vídeos e programas gravados com
o PVR.

Ajuste o tempo do slide, modo de slide e proporção
das fotos.
Ajuste o tamanho da fonte, cor de fonte e cor de fundo
das legendas externas para filmes.
Visualize o espaço utilizado, o espaço disponível e 
formate o dispositivo USB. Utilize com cuidado.

Pressione          para ligar e desligar a alimentação
da antena.



Configurações do sistema Configurações do sistema

Guia parental

Definir senha

Configuração de fábrica

Controle de Senha Informações

Atualização de software

Via USB

Via OTA (over the air)

No menu principal, selecione
Sistema, depois Guia Parental.
A senha inicial é 000000.
Selecione o nível de controle.
Para a reprodução de canais
bloqueados no Guia Parental
é necessário inserir a senha.

Exibe informações do sistema: versão do software e versão do hardware.

Para atualizar o software, os arquivos com a atualização
devem ser copiados para a pasta raiz do dispositivo USB. 
Em seguida, selecionar atualização no menu e pressionar
a tecla OK. Não desligue o receptor durante a atualização.
Pressione as teclas de 0 a 9 para selecionar a frequência
correta, o PID e a modulação. O receptor informará a 
atualização quando disponibilizada.

No menu principal, selecione
Sistema, depois Definir senha.
Insira a senha atual e em
seguida a nova senha, com 6
dígitos. Repita a nova senha
para confirmar.

Redefine todos os parâmetros
do receptor para os padrões
iniciais. 
A senha padrão é 000000.
Atenção para evitar o uso
indevido dessa função.

 FUNÇÕES ESPECIAIS: TIMESHIFT E GRAVAÇÃO PVR Especificações técnicas

Manutenção e cuidados

• Chipset e memória
CPU 550Mhz
32 Mbit Flash
64 Mbit RAM / 1066Mbps
• Alimentação
Entrada: DC 5V/1.2A 100~240V   
50/60Hz
Consumo máximo: ≤6W
Consumo em standby: ≤ 0.7 W 
• Sintonizador
ISDB-T(MXL608)
Frequência de recepção:
VHF 177.143-213.143MHz
UHF 473.143-803.143MHz
Potência do sinal de entrada:  
-20~-81dBm
Dimensões:118x118x24mm
Peso bruto: 0.7Kg
Peso líquido: 0.2Kg

Para o correto uso do equipamento, verifique:
• Se todos os cabos estão conectados corretamente;
• Se as pilhas do controle remoto estão colocadas corretamente e com carga;
• Se a antena está conectada corretamente e captando o sinal;
• Se a TV e o receptor estão utilizando o mesmo formato de vídeo;
• Se os dispositivos USB estão devidamente conectados.

TIMESHIFT
Através da função Timeshift é possível pausar um programa de TV temporaria-
mente e continuar a sua reprodução posteriormente sem perder o conteúdo. 
(1)  Aperte a tecla “PAUSE” durante a exibição de um programa de TV para 
entrar no modo Timeshift. Aperte a tecla “PLAY” para retornar à exibição.
(2) Aperte a tecla “DIREITA” ou “ESQUERDA” para avançar ou retroceder na 
exibição do programa e depois aperte “OK” para confirmar a escolha.
(3) Aperte a tecla “STOP” para sair do modo Timeshift

GRAVAÇÃO PVR
Durante a exibição de um programa de TV é possível realizar uma gravação 
instantânea daquele canal.
(1) Aperte a tecla “RECORD” durante a exibição de um programa de TV para 
entrar no modo de gravação;
(2) Aperte a tecla “RECORD” novamente para escolher o tempo de gravação;
(3) Aperte a tecla “STOP” para parar a gravação do programa e depois escolha 
“SIM” para sair do modo de gravação ou “NÃO” para continuar no modo de 
gravação.

Controle  remoto:
Alimentação: 2 pilhas tipo AAA (palito)
Distância operacional: até 8m

Utilize somente pano seco e macio para a limpeza do receptor.
Não utilize produtos químicos.

• Portas e conexões
Entrada de antena: x1
Saída HDMI: x 1
Saída A/V: RCA x1
Saída de áudio: RCA estéreo  x1
USB2.0 (para função de gravação 
externa PVR): x1
• Decodificador de vídeo
Em conformidade com as 
especificações: 
MPEG-4 (10Mbps) , MPEG-2 (15 
Mbps), H.264 MP (10Mbps) e H.264 
HP (30Mbps)
Formato de vídeo: PAL/NTSC
• Decodificador de áudio
Em conformidade com as 
especificações:  MPEG-1/2/3
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13 FUNÇÕES ESPECIAIS: TIMESHIFT E GRAVAÇÃO PVR

Nota:  Esse conversor é compatível com recepção de sinal de rádio digital. A função de sintonia de 
rádio não é compatível com rádio AM/FM. O sinal de rádio digital depende da disponibilidade na 
região e até o momento do lançamento desse produto, não estava disponível em território brasileiro.

 A ChipSCE se reserva o direito de efetuar alterações, atualizações e correções no produto e nesse 
manual conforme necessário e sem prévio aviso.
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