Preparativo

2

3

4

Canais Favoritos
O controle remoto
pode armazenar até
20 canais favoritos que
são atribuídos às teclas
CH+ e CH-.
Cada vez que a tecla
for pressionada, o
próximo canal favorito
ou o anterior será
sintonizado.
A lista de canais
predefinidos é
conforme a seguir:

Vire o controle
remoto.

TECLAS DE
NAVEGAÇÃO PARA
CIMA, PARA BAIXO,
ESQUERDA, DIREITA
Usadas para navegar
pelos menus da tela.

LIGA/DESLIGA
Liga/desliga o
Equipamento NET.
OK
Confirma a opção
selecionada.

VOLUME +/Ajusta o volume do
Equipamento NET.

Retire a fita de
isolamento para
ativar o controle
remoto.
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CH +/Sintonize os canais
infantis da NET.

LL

Manual do Usuário do Controle Remoto

Teclas do Controle Remoto

PU

Controle Remoto NET Kids

MUDO
Desativa o volume do
Equipamento NET.

SAIR
Sai de qualquer
recurso e volta
para a
programação.
NET NOW
Assista milhares de
conteúdos infantis
na hora que quiser.
Acesse PROGRAMAS
DE TV e encontre
seu canal infantil
favorito.

Ligue a TV e o
Equipamento
NET para se
preparar para
todas as etapas
de programação.

Adicionando um Canal Favorito
Existem quatro posições vazias na tabela anterior que podem ser preenchidas. As instruções abaixo descrevem como adicionar um canal favorito:

Posição Nº do Canal

Canal

1

100

DISCOVERY KIDS

2

101

GLOOB

3

102

DISNEY CHANNEL

4

103

NICKELODEON

5

104

CARTOON NETWORK

6

105

DISNEY XD

7

106

DISNEY JUNIOR

8

107

NICK JR.

9

108

BOOMERANG

10

109

TV RÁ TIM BUM

11

110

TOONCAST

12

600

DISCOVERY KIDS HD

13

601

GLOOB HD

14

602

DISNEY CHANNEL HD

15

603

RESERVADO

16

604

CARTOON HD

17

---

Vazio

18

---

Vazio

19

---

Vazio

20

---

Vazio

2

Pressione as teclas OK e
MUDO simultaneamente
no controle remoto e
solte-as quando o LED
piscar duas vezes.

5

Pressione a tecla PARA CIMA a quantidade de vezes correspondente ao primeiro dígito do canal.
Pressione a tecla DIREITA para confirmar e mover para o próximo dígito.
Repita o procedimento para cada dígito do canal.
Cada vez que a tecla DIREITA for pressionada, o controle remoto transmitirá os dígitos atribuídos até o momento para
exibi-los na TV.
Ao concluir, pressione OK para salvar o novo canal favorito.

3

Pressione a tecla SAIR.

Exemplo
Vide abaixo como adicionar o canal 204 à lista de favoritos:

2_

4

Pressione a tecla CH+.

x2

Pressione 2x a tecla
PARA CIMA e, em
seguida, a tecla DIREITA.

20_
x0

Pressione a tecla
DIREITA para
inserir o dígito “0”.

204
x4

Pressione 4x a tecla
PARA CIMA e, em
seguida, a tecla DIREITA.

Pressione OK para
finalizar a operação.
O canal será
adicionado à lista.
©Copyright Universal Electronics 2015

Removendo um Canal Favorito

Controlando a TV

Você pode remover um canal favorito da lista. Para isso, realize os seguintes passos:

É possível programar o controle remoto para controlar a TV. Para isso, realize os seguintes passos:

2

Pressione as teclas OK e
MUDO simultaneamente
no controle remoto e
solte-as quando o LED
piscar duas vezes.

3

Pressione a tecla SAIR.

4

Pressione a tecla CH-.

5

6

Use as teclas de
navegação PARA CIMA
e PARA BAIXO para
percorrer pelos canais
favoritos da sua TV.

7

Repita os passos de
1 a 5 para cada canal
favorito que deseja
remover.

Quando o canal que
deseja remover aparecer,
pressione a tecla OK
e solte-a quando o LED
piscar quatro vezes.
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Pressione as teclas OK e
MUDO simultaneamente
no controle remoto e
solte-as quando o LED
piscar duas vezes.

5

3

Pressione a tecla SAIR.

6

4

Pressione a tecla
NET NOW.

2

Pressione a tecla CH+
repetidamente até a TV
desligar.
Cada vez que a tecla
CH+ for pressionada,
um código diferente
de TV será testado.

Quando a TV desligar,
pressione a tecla OK e
solte-a quando o LED
piscar duas vezes.

Dica:
• Certifique-se de apontar o controle remoto para a TV durante a configuração.
• Se você passar o código desejado, poderá retroceder os códigos anteriores
pressionando CH-.

Controle de Volume
Como padrão, o controle remoto é
configurado para controlar o volume
do Equipamento NET. Se você desejar
alterar as configurações de controle de
volume, realize os seguintes passos:

2

Solução de Problemas

4

Pressione uma das
teclas a seguir para o
dispositivo que você
deseja usar para o
controle de volume:

Pressione as teclas OK e
MUDO simultaneamente
no controle remoto
e solte-as quando o
LED piscar duas vezes.

Problema:

O controle remoto não controla o meu equipamento.

Solução:

Certifique-se de que a fita de isolamento foi removida.
Verifique se o LED está acendendo no controle remoto quando
uma tecla é pressionada.
Certifique-se de que o controle remoto tem uma linha de visão
sem obstáculo para a TV e o Equipamento NET.
Programe o controle remoto para a sua TV, caso ainda não tenha
feito isso.

Problema:

O LED não acende no controle remoto quando pressiono uma
tecla.

Solução:

Certifique-se de que a fita de isolamento foi removida.
Troque as pilhas por duas novas pilhas do tipo AAA.

Problema:

O LED pisca 5 vezes no controle remoto quando pressiono
uma tecla.

Solução:

O LED pisca 5 vezes para indicar que as pilhas estão gastas e
precisam ser substituídas. Não se trata de mau funcionamento.
Troque as pilhas por duas novas pilhas do tipo AAA.

VOLUME “+”
para TV

3

Pressione a tecla MUDO.
VOLUME “-” para

Equipamento NET
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