
 

Manual do Usuário 
Receptor Digital Terrestre HD 
 

ZBT-670N 
Por favor leia o Manual do Usuário garantindo uma utilização correta deste produto e 
guarde este manual para uma referência futura. 

 Instruções Importantes 
 

1) Leia essas instruções. 
2) Guarde essas instruções. 
3) Preste atenção aos avisos. 
4) Siga todas as instruções. 
5) Não use este aparelho próximo da água. 
6) Limpe apenas com pano seco. 
7) Não bloqueie nenhuma das áreas de ventilação, instale de acordo com as instruções. 
8) Não instale perto de quaisquer fontes de calor, como radiações, aquecedores, fogões 
ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor. 
9) Cuidado para não danificar o cabo ou plugue da tomada. 
10) Verifique se o cordão de força está posicionado corretamente, for a do trânsito de pessoas 
e livre de objetos para evitar algum dano. 
11) Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante. 
12) Desligue o aparelho durante tempestades, raios ou quando não for utilizado por longos 
períodos. 

 13) Procure por pessoal qualificado para o reparo do receptor. A manutenção se faz necessária        
quando o aparelho for danificado de alguma forma, como o cabo de alimentação ou plugue    
estiver danificado ou o aparelho tenha caído. 

14) A ventilação nas aberturas não deve ser impedidas com itens tais como: jornais, toalha 
de mesa, cortinas, etc. 
15) Atenção sobre os aspectos ambientais devem ser dados para o descarte das pilhas. 
16) Não coloque o aparelho em cima de material de fácil combustão. 
17) Use o aparelho em temperatura ambiente. 
18) O aparelho não deve ser exposto à pingos ou objetos cheios de água. 
 
 
AVISO: Para reduzir o risco de incêndio e choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva 
ou umidade. 
 
AVISO: As pilhas não devem ser expostas ao calor. 
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O símbolo indica que a tensões perigosas dentro do aparelho constituindo 
um risco de choque elétrico. 

 
O ponto de Exclamação em um triângulo é utilizado para alertar o 
usuário sobre a importância das instruções de Operações. 

 
Este símbolo indica que o produto possui dupla isolação nas partes elétricas 
internas e nas partes acessíveis pelo usuário. No caso de manutenção utilize 
somente peças originais. 

 
CUIDADO: 
Se em algum momento notar a presença de energia 
eletrostática, o receptor pode ter um mau funcionamento sendo 
necessário reiniciar o aparelho. 

 
Aviso: O dispositivo USB deverá ser conectado direto. O cabo de extensão 
USB não deve ser usado para evitar perda de transferência de dados e 
causando alguma interferência. 

 
Esta marca indica que este produto não deve ser descartado como resíduos 
domésticos comum. Para prevenir possível dano ao ambiente ou a saúde 
humana, o seu descarte deverá ser feito de modo a promover a reutilização 
sustentável dos recursos do aparelho. Para descartar o aparelho usado, 
encaminhe para os centros de coletas seletivas ou contate o revendedor 
onde o produto foi adquirido. Eles podem encaminhar este produto para 
reciclagem de forma segura para o ambiente. 
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Painel Frontal e Traseiro 

 
1. Painel Frontal 

 
 
 
 
 

1 2    
3 

4 5 6 

 
1. USB: Usado para conectar um HD externo USB 2.0. 
2. INDICARDOR STANDBY: Exibe o estado de energia do receptor, o LED indicador de sinal fica vermelho se 
o receptor entrar no modo de espera. 
3. IR SENSOR:  Usado para receber o sinal do controle remoto. 
4. DISPLAY: Exibe o número do canal. 
5. Botão POWER: Liga/desliga o aparelho. 
6. CH-/+: Muda de canal, quando não usa o controle remoto. 

 
 
 

2. Painel Traseiro 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

1. RF IN: Entrada para conexão do cabo da antena. 
2. RF OUT: Saída para conexão de um segundo receptor ou da própria TV na mesma antena. 
3. COAXIAL: Saída de áudio. 
4. HDMI OUT: Saída para conexão HDMI, sinal HD. 
5. VIDEO: Saída do sinal de vídeo. 
6.AUDIO L/R: Saída para conexão de áudio L(esquerdo) ou R(direito). 
7.DC IN: Conectar fonte externa com 5V DC. 
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Controle Remoto 
 

1. LIST: Usado para exibir a lista de programas gravados. 
2. MUTE: Ativa/Desativa som. 
3. INFO: Exibe informações do canal atual. 
4. TTX: Exibe Teletexto caso transmitido. 
5. SUBTITLE: Exibe subtítulos/legendas(ou CC), caso transmitido. 
6. EXIT: Sai do menu atual ou retorna ao menu anterior. 
7. SUBIR / DESCER: Navega através dos 
menus ou escolhe o próximo/anterior canal. 
8. OK: Confirma o item destacado no menu ou abre  a  l is ta  de  cana is.  
9. DIREITA / ESQUERDA: Navega através dos menus ou 
aumenta ou diminui o volume. 
10. TV/RADIO: Alterna os modos de TV ou Rádio. 
11. RECALL: Retorna para o canal anterior. 
12. GOTO: Seleciona o tempo de reprodução de mídia. 
13. PREV: Salta para a faixa anterior. 
14. NEXT: Salta para próxima faixa durante a reprodução de mídia. 
15. STOP: Parar o mídia player. 
16. REPEAT: Usado para selecionar o modo de reprodução. 
17. REC: Usado para gravar o programa. 28 

18. STANDBY: Liga e Desliga o aparelho. 
19. EPG: Exibe EPG caso transmitido. 
20. AUDIO: Seleciona ou alterna o áudio. 
21. MENU: Ativa / Desativa o Menu Principal. 
22. FAVOURITE: Exibe a lista de canais favoritos. 
23. 0-9 (Botões Numéricos):Muda o canal ou insere números. 
24. FWD: Avança durante a reprodução de mídia. 
25. REV: Retrocede durante a reprodução de mídia. 
26. PLAY: Inicia ou retorna a reprodução de mídia. 
27. PAUSE: Pausa o mídia player. 
28. BOTÕES COLORIDOS: Opera diferentes funções no Menu. 

(Verde: Nos canais, para escolher resolução de vídeo; Amarelo: 
Nos canais ou filmes, escolhe o formato de tela). 
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Instalando as Pilhas 
 

Remova a tampa do controle remoto e coloque as pilhas 2xAAA  dentro do 
compartimento. 
 
O diagrama abaixo mostra a maneira correta de instalar as pilhas. 

 

 
1.Abra a tampa 2.Instale as pilhas 3.Feche a tampa 

 
 
 
 
 
 

Usando o Controle Remoto 
Para usar o controle remoto, Aponte-o para a frente do receptor digital.  
 
O controle remoto tem um alcance de até 7m o receptor tem um ângulo 60.º. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O controle remoto não funcionará se a parte frontal estiver bloqueado. 
 
 
 

A luz solar ou muito brilho irá diminuir a sensibilidade do controle remoto. 
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Conexões 
 

Atenção: Certifique-se de verificar-se as especificações de tensão da tomada é a mesma 

especificada com o receptor. Para evitar o risco de choque elétrico, não abra a tampa ou a parte 

traseira do receptor. 

 
 

Sinal UHF TV 
 

 
 
 
 

VIDEO IN 

 
 
 
 
 

YELLOW 
(Video) (Audio) 

 

 
 
 
 
 
 

Coaxial Cable Coaxial 

 
Fonte Externa 

 
Amplifier 

 
 
 
 
 

Nota: Ao conectar o receptor à outros equipamentos, por exemplo TV, gravador  e  outros,   
certifique-se de desligar todos os equipamentos da rede elétrica antes da conexão. 
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Instalação e Operação 
 

Após todas as conexões tenham sido feitas corretamente, ligue a TV e tenha certeza de que o 
receptor esteja ligado na tomada. Pressione o botão “POWER” para ligar o receptor.  
Se é a primeira vez que está ligando o receptor ou caso tenha restaurado para o padrão de fábrica 
o receptor, o seguinte menu será exibido na tela da sua TV: 

 

 
 
 
 
 
 
 

(1) Selecione[Idioma] e pressione o botão DIREITO/ESQUERDO para selecionar o idioma desejado. 
(2) Selecione[País] e pressione DIREITO/ESQUERDO para selecionar o país. 
(3) Selecione [Procura de Canais] e pressione DIREITO/ESQUERDO ou OK para iniciar a busca 
automática dos canais. 
(4) Após a sintonia estiver completa, você está pronto para assistir os canais na TV. 

Operação Básica 
 

(1) Configurações para Gerenciamento 
Pressione o botão MENU e selecione [Canal], contém opções de ajuste para gerenciar as 
configurações. Selecione uma opção e pressione OK ou DIREITO/ESQUERDO para mudar a 
configuração. Pressione o botão EXIT para sair do Menu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(2) Editar Canais 
Para editar seus canais favoritos (mover, pular, bloquear, excluir, favorito ou renomear),  você 
precisa entrar no Menu de Edição de Canal. 
Este menu solicita uma senha de acesso. A senha padrão é '000000'. 

 
Selecione o Canal Favorito 
Você pode criar uma lista dos canais favoritos. 
Selecionando canal de TV ou radio favoritos: 
1. Selecione o canal favorito e pressione o botão FAVOURITE.  

Um marcador irá aparecer e o canal estará marcado como favorito. 
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2. Repita o processo anterior para selecionar mais canais favoritos. 
3. Para confirmar e sair do Menu, pressione o botão “EXIT”. 

Desabilitando a programação de TV e Rádio favoritas: 
Pressione o botão “FAVOURITE” mova o cursor para o canal com o marcador e selecione desativar 
na tela. 

Ver os Canais Favoritos 
1. Pressione o botão “FAVOURITE” e o menu favoritos irá abrir. 
2. Pressione o botão UP/DOWN para o marcador para o canal que você quer marcar como favorito. 
3. Pressione o botão “OK” para selecionar seu canal favorito. 
Excluir um Canal de TV ou Rádio 

1. Selecione o canal e pressione o botão AZUL. 
Uma mensagem irá aparecer pressione o botão “OK” para 
excluir o canal. 

 
2. Repita o processo anterior para excluir mais canais favoritos. 

Pular um Canal TV ou Radio 
1. Selecione o canal e pressione o botão VERDE. Um símbolo “skip” é exibido. O canal está marcado para 

ser pulado quando mudar de canal. 
2. Repita o passo anterior para selecionar mais canais. 
3. Para confirmar pressione o botão EXIT para desativar a opção de “skip” pressione o botão VERDE 
no canal que está marcado com o símbolo de “skip” e botão EXIT para sair da tela. 
Mover um Canal TV ou  Radio 
1. Selecione o canal e pressione o botão VERMELHO. Um 
símbolo de movimento irá aparecer. 
2. Pressione o botão SUBIR/DESCER para mover o canal. 
3. Pressione OK para confirmar. 
4. Repita o passo anterior para mover outro canal. 
Bloquear Canais 
Você pode bloquear canais para restringir o acesso: 
1.Selecione o canal e pressione o botão AMARELO.  Insira a senha padrão “000000” e um símbolo 

de cadeado irá aparecer. O canal agora está marcado como bloqueado. 
2. Repita o passo anterior para bloquear outro canal. 
3. Para confirmar pressione o botão EXIT. 
4. Para desabilitar o bloqueio, pressione o botão AMARELO no canal bloqueado. 
5. Para visualizar o canal bloqueado, será solicitado uma senha, digite a senha padrão '000000' 

ou sua última senha configurado. 
 

(3) EPG (Guia de Programação) 
O EPG exibe a programação do canal, quando fornecida pela emissora de TV. 
Pressione o botão EPG para acessar o guia de programação. 
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Você pode usar a tecla SUBIR/DESCER para selecionar o programa desejado. Se houver mais informações, 
use o botão AZUL para exibir a página superior e o botão AMARELO para página inferior. 

 
(4) Classificar 
Classifique seus canais entre as seguintes opções: 
[Por LCN] – Classifica os canais em ordem crescente. 
[Por Nome Serviço] – Classifica os canais em ordem alfabética. 
[Por ID] – Classifica os canais de acordo com a estação. 

 
(5) LCN (Número do Canal Lógico) 
Configure LCN ligado ou desligado. 

 
(6) Configuração de Vídeo 
Pressione MENU e selecione [Imagem]. O Menu fornece opções para ajustar as configurações de 
vídeo.  Pressione a tecla SUBIR/DESCER para selecionar uma opção e pressione a tecla 
DIREITO/ESQUERDO para ajustar a configuração. Pressione o botão EXIT para sair do menu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1). Formato de Tela 
Você pode configurar o formato de tela por: 4:3 PanScan, 4:3 Letter Box, 4:3 Cheio, 16:9 Widescreen,    
16:9 pillar box, 16:9 Pan&scan ou Auto. 

 
(2). Resolução 
Se o vídeo não aparece corretamente, alterar por uma configuração abaixo. 
[480i]: para TV sistema NTSC. 
[480P]: para TV sistema NTSC. 
[576i] para TV sistema PAL. 
[576P]: para TV sistema PAL. 
[720P]: para TV sistema NTSC ou  PAL. 
[1080I]: para TV sistema NTSC ou  PAL. 
[1080P]: para TV sistema NTSC ou  PAL. 

(3). Formato TV 
Se o vídeo não aparece corretamente, alterar por uma das opções abaixo. Estas são 
configurações mais comum das TV para seu país. 
 
[NTSC]: para TV sistema NTSC. 
[PAL]: para TV sistema PAL. 
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(7)  Busca de Canais 
Para acessar o menu, pressione MENU e selecione [Busca de Canais]. O Menu oferece opções para 
ajustar as configurações de busca de canal. 
Selecione uma opção e pressione a tecla DIREITO/ESQUERDA para os ajustes. 
Pressione o botão “EXIT” para sair do Menu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Procura Automática 
Busca todos os canais automaticamente. Esta opção apaga os canais pré-configurados. 
1. Selecione [Procura Automática] e pressione “OK” para iniciar a busca de canais. 
2. Para cancelar a procura dos canais, pressione o botão “EXIT”. 
2. Procura Manual 
Busca novos canais manualmente. Esta opção adiciona novos canais, sem apagar a lista 
de canais atual. 
1. Selecione [Procura Manual] e pressione “OK”. A tela de busca manual irá aparecer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pressione os botões DIREITO/ESQUERDO para selecionar a frequência de um canal. 
3. Pressione o botão “OK” para iniciar a busca do canal. Se um canal é encontrado, ele é salvo e adicionado à 
lista de canais. 
 
 (3) País 
Selecione o país de sua preferência. 
 
(4) Alimentação da Antena 
Ativa alimentação de antena para usar uma antena externa amplificada. 

 
(8)  Hora 
Pressione MENU e selecione [Hora]. O menu oferece opções para ajustar o relógio. 
Pressione a tecla SUBIR/DESCER para selecionar uma opção e pressione a tecla DIREITO/ESQUERDO 
para ajustar as configurações.  Pressione o botão EXIT para sair do menu. 
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(1) Hora 
Selecione automático ou manual para ajustar o GMT. 
(2) Região do País 
Selecione a região do país [Hora] está configurado para automático. 
(3) Fuso Horário 
Selecione a região do país [Hora] está configurado para manual. 
(4) Auto Desligamento 
Se estiver desligado, está função não funciona, agora se estiver ligado, uma mensagem irá aparecer, que 
o aparelho entra no modo de auto desligamento.  
Pressione o botão “STANDBY” para sair do modo auto desligamento. 

 
(9) Opções 
Pressione MENU e selecione [Opções]. O menu oferece opções para ajustar o idioma do sistema, 
idioma de legendas e idioma de áudio. 
Pressione a tecla DIREITO/ESQUERDO para ajustar a configuração. Pressione o botão EXIT para sair 
do Menu. 

 
 
 
 
 
 
 

(1). Idioma do Sistema 
Selecione um idioma. 
(2). Idioma de Legendas 
Selecione o idioma de legenda de sua preferência. 
(3). Idioma do Áudio 
Selecione o idioma do áudio de sua preferência. 
Se o idioma de áudio não está disponível, o áudio padrão será usado. 
(4) Saída Digital 
Selecione o modo de saída do áudio digital. 

 
(10) Sistema 
Pressione MENU e selecione [Sistema]. O menu oferece opções para ajustar as configurações 
do sistema. 
Pressione a tecla SUBIR/DESCER para selecionar as opções e pressione a tecla 
DIREITO/ESQUERDO para os ajustes na configuração. Pressione o botão EXIT para 
sair do Menu. 
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(1) Guia dos Pais 
Você pode restringir o acesso a canais que não são adequados para as crianças. Para 
restringir/bloquear o canal você irá precisar inserir a senha padrão '000000' ou uma outra senha caso tenha 
configurado. 
(2) Definir Senha 
Define ou altera a senha para canais bloqueados. Digite sua senha ou a senha padrão 
'000000'. Em seguida, será solicitado para inserir a senha antiga e uma nova senha  
ré-digite a nova senha. Um vez confirmado, pressione o botão EXIT para sair do Menu. 
(3) Padrão de Fábrica 
Reseta seu aparelho para o padrão de fábrica. 
No menu Principal selecione [Padrão de Fábrica] e pressione “OK”. Digite a sua senha ou a senha 
padrão '000000' pressione “OK” para confirmar. Esta opção irá apagar todos os canais já  pré-
configurados e configurações personalizados que você fez. 
(4) Informação 
Visualiza o modelo, hardware e software do receptor. 

 
(11)USB: 

 
 
 
 
 
 
 

Pressione o botão MENU e selecione [USB] usando a tecla DIREITO/ESQUERDO. O menu oferece 
opções pra reprodução Música, Fotos e arquivos multimídia. O receptor suporta os seguintes 
formatos AVI, WMA, JPEG e BMP. 
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(A) Multimídia: Quando um dispositivo USB é conectado, você pode selecionar entre as opções de filme, 
música, foto e PVR. Nestas opções de menu utiliza as teclas DIREITO/ESQUERDO e “OK” para selecionar. Se 
um dispositivo USB não estiver conectado, a mensagem de aviso "Dispositivo USB não encontrado" irá 
aparecer. 

 
 
(B) Configuração de Foto: 
-Tempo de Slide: Ajusta o intervalo de slides para 1~8 segundos. 
-Modo Slide: Ajusta apresentação de slides de 0~59  ou aleatório. 
-Formato de Tela:  
[Manter]: Exibe a foto em formato original, 
[Ignorar]: Exibe a foto em formato de tela cheia. 
 
(c)Configuração de Filme 
-Formato de Tela:  
[Manter]: Exibe o filme em formato original, 
[Ignorar]: Exibe o filme em formato de tela cheia  
- Tamanho de Legendas: 
[Pequeno]: Exibe a legenda no modo pequeno. 
[Normal]: Exibe a legenda no modo normal. 
[Grande]: Exibe a legenda no modo grande. 
- Fundo de Legendas: 
[Branco]: Exibe a legenda em fundo branco. 
[Transparente]: Exibe a legenda em fundo transparente. 
[Cinza]: Exibe a legenda em fundo cinza. 
[Amareloverde]: Exibe a legenda em fundo verde. 
- Cor das Legendas: 
[Vermelho]: Exibe legenda com fonte cor vermelho. 
[Azul]: Exibe legenda com fonte cor azul. 
[Verde]: Exibe legenda com fonte cor verde. 
[Branco]: Exibe legenda com fonte cor branco. 
[Preto]: Exibe legenda com fonte cor preto. 
[Amarelo]: Exibe legenda com fonte cor amarelo. 
 
Nota: 
- Nós não podemos garantir a compatibilidade (operação/ou fornecimento de energia) com todos os 
dispositivos de armazenamento USB e não assumimos nenhuma responsabilidade por qualquer perda de 
dados que podem ocorrer quando conectado a este receptor. 
- Com grandes quantidades de dados armazenado no dispositivo USB o aparelho pode levar mais tempo 
para o sistema ler o conteúdo armazenado do dispositivo. 
- Alguns dispositivos USB podem não ser reconhecidos pelo receptor. 
- Alguns arquivos de um dispositivo USB podem não ser exibidos mesmo quando está com o formato 
suportado. 

 
(d) PVR 
O receptor é possível gravar os programas em um dispositivo USB que você deseja e em seguida 
reproduzir a gravação no próprio equipamento que foi gerado a gravação. 

 
 

14 

Guia de Reparos 
 

 
Problema Causa posssíveis Como solucionar 
Sem imagem Cabo energia desligado Ligue o cabo de energia 

O receptor não liga Verifique as conexões 
Sem sinal Antena desconectada Conecte a antena 

Instalação incorreta Verifique a instalação 
Imagem está 
normal, mas 
não há som 

O volume está muito baixo Pressione VOL para aumentar 
o volume 

O som está desabilitado Pressione MUTE para 
cancelar o modo mudo 

O cabo AV não conectado Verifique se os cabos AV 
estão conectados 

Com som, mas 
sem imagem na 
tela 

A instalação dos cabos 
incorretas Reconecte os cabos 

corretamente 
O programa é canal 
de rádio Pressione o botão 

<TV/RADIO> para alternar 
 
 
Controle Remoto não 
responde 

A pilha esta fraca Troque as pilhas 

Aponte para o receptor ou 
não está próximo o suficiente

 

Aponte para o receptor ou 
aproxima-se mais do 
aparelho

A imagem parou de 
repente ou ficou no 
mosaico 

 

O sinal está muito fraco 
 

Melhore a qualidade de sinal 
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Especificações Técnica 
 
 

Item Sub Item Parâmetro 
Tuner Frequência de 

Entrada 
 
470~860MHz 

Nível de Entrada -25~-78dBm

Largura de Banda 6MHz 
Modulação QPSK,16QAM,64QAM

Video Formato Vídeo MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 
MPEG2 MP@ML.HL 

Resolução e 
Formato

576P, 720P, 1080i, 1080P, 4:3 e 16:9

Conexões HDMI e CVBS

Audio Formato Áudio MPEG-1 (layer1&2)

Áudio Digital Àudio Digital

Power Voltagem DC 5V (100-240V~50/60Hz)

Consumo Máx. 8W 
       As características e especificações estão sujeitas a modificações sem prévio aviso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 


