
Manual de Operação do USR - 1950

A Century se reserva todos os direitos sobre este Manual podendo
alterar seu conteúdo sem aviso prévio.
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  Parabéns pela aquisição da mais moderna tecnologia em receptores analógicos de
sinais de TV via satélite. Estamos certos de que o receptor Century USR 1950 lhe
proporcionará a melhor imagem e também bons momentos de lazer.

I - 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 e longe dos raios solares.
• Em caso de longos períodos de inatividade do receptor, desligue-o da rede elétrica.
• Leia e siga atentamente todas as instruções deste manual.

IIII  --  PPAAIINNEELL  FFRROONNTTAALL

1 - Display somente com dois traços baixos - Indica receptor em "espera" ( Stand-By)

       Display aceso - Indica o número do canal, frequência , etc.

2 - Tecla       POWER - Liga ou desliga o receptor
3 - Teclas  - São utilizadas para mudança de canal.
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III - PPAAIINNEELL  TTRRAASSEEIIRROO

1 - LNB - Entrada para o cabo proveniente da Antena Parabólica ( LNB).
2 - CH3/CH4 - Seleciona o canal de saída do receptor ( 3 ou 4 VHF). Para evitar
interferências, escolha o canal que não esteja presente em sua cidade.

3 - ANT LOCAL  - Ligue nesta entrada o cabo de sua antena local de VHF ou UHF. Ao
desligar o receptor ou pressionar a tecla "SAT/TV", o sinal de sua antena de VHF ou UHF
será conectado automaticamente no televisor.

4 - TV OUT - Ligue esta saída à entrada de VHF de seu Televisor.
5 - AUDIO - Saída de sinal de Áudio referente ao canal sintonizado.
6 - VIDEO - Saída de Vídeo referente ao canal sintonizado.
7 - SAÍDAS PARA SERVO- MOTOR  -  Este conector é utilizado para ligação do servo-
motor. + 5 - Fio Vermelho,         -Fio Branco e GND - Fio Preto

8 - CHAVE SELETORA DE TENSÃO - Utilizada para selecionar a tensão de operação do
receptor. Mude para a voltagem compatível com sua rede local. Está localizada na parte
debaixo do receptor.

9 - FUS. 0,5 A - No caso de queima substitua por outro de igual valor ( 0,5A).
 - TOMADA - Você pode ligar aqui seu TV. Observe o consumo de potência do Televisor

para que não ultrapasse o limite recomendado - MÁXIMO DE 300 WATTS. Ao desligar o
receptor, esta tomada será desenergizada. A voltagem disponível nesta      tomada é a
mesma da rede local, ou seja, se sua rede local é de  220 Volts esta tomada irá fornecer
220Volts.

AUDIO

VIDEO

ANT
LOCAL

TV OUT
MAX . 300 W

+5

TO MAD A     FU S 0 ,5 AMP.
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IV - OOPPEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNTTRROOLLEE  RREEMMOOTTOO

                                                                                       

                                5

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1 – Ao utilizar o Controle Remoto, procure sempre direcionar para o receptor.

2 – Caso o Controle Remoto não esteja atuando ou tenha dificuldades em atuar, troque as
pilhas por outras novas de igual tamanho.

3 – Evite derrubar o Controle Remoto pois pode danificar partes internas do mesmo.

4 – Não utilize palitos, canetas ou outro material pontiagudo para pressionar as teclas.

POWER =Tecla que liga e desliga o Receptor

TECLAS NUMÉRICAS ( 0-9) =  Destinadas a
programação e seleção dos canais

SLEEP =  Esta tecla serve para você programar o
tempo em que o receptor permanecerá ligado ( 30,
60 ou 90 minutos ).

TECLAS P/ TROCA DE CANAIS  E
CONTROLE DE VOLUME - + = Efetua a mudança
dos   canais e aumenta ou diminui o volume da TV.

SKEW -/+ = Teclas utilizadas para fazer o ajuste da
polarização no servo motor e também em chaves
coaxiais do tipo pulso..

B/W = Tecla destinada a acionar o sistema de filtro de
vídeo

VÍDEO=Tecla destinada ao ajuste manual da
frequência de vídeo.

V/H = Tecla destinada a selecionar as polaridades
V ou H. Quando utilizamos instalação  com LNBF
mono ponto, seleciona 14 V(Vertical) ou 18 V
(Horizontal)

MUTE = Interrompe o som do receptor (mudo).
Observe que ao acionar esta tecla o display ficará
piscando.

SAT/TV =  Ao pressionar esta tecla, seu receptor
conectará  automaticamente na sua TV, os sinais
vindos de sua antena local de VHF ou UHF.

STORE = Tecla destinada a memorizar os ajustes do
canal
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V - CCOOMMOO  PPRROOGGRRAAMMAARR  SSEEUU  RREECCEEPPTTOORR  UUSSRR11995500

  OO  rreecceeppttoorr  UUSSRR  11995500  ssaaii  ddee  ffáábbrriiccaa  pprrooggrraammaaddoo  sseegguunnddoo  uummaa  ttaabbeellaa  qquuee  vvooccêê
eennccoonnttrraa  nnoo  ffiinnaall  ddeessttee  mmaannuuaall  ((TTaabb..  0011))..  EEnnttrreettaannttoo,,  ssee  vvooccêê  nneecceessssiittaarr  rreepprrooggrraammaarr  uumm
ccaannaall  oouu  aaddiicciioonnaarr  ccaannaaiiss  nnoovvooss,,  ssiiggaa  ooss  ppaassssooss  aabbaaiixxoo::

VV..11  --  CCoommoo  ttrrooccaarr  ddee  ccaannaall

Quando o receptor é ligado, aparecerá no display dois dígitos que indicam o número do
canal sintonizado.

Para trocar de canal, pressione as teclas  "5ou 6"  localizadas no painel frontal ou
no controle remoto.

VV..22  --  CCoommoo  PPrrooggrraammaarr  aa  FFrreeqqüüêênncciiaa    ddee  VVííddeeoo

Pressione a tecla "VIDEO"  no controle remoto e digite no teclado numérico a
freqüência do canal. No final deste manual você encontrará uma tabela (Tab.01) com os
valores das freqüências  das emissoras disponíveis no satélite.

Após ajustado a imagem pressione a tecla "STORE" para memorizar as alterações.

Exemplo: Sintonizar a  GLOBO que tem freqüência  de 1430, no canal 01 do receptor.

Primeiro, escolha o canal 01 - Para tal, pressione as teclas  até aparecer no display o
número 01. Após ter colocado o receptor no número 01, siga os passos abaixo:

                   Passos

1-  Pressione a tecla "VIDEO"

2-  Pressione a tecla  "1"

3- Pressione a tecla  "4"

4- Pressione a tecla  "3"

5- Pressione a tecla  "0"

Display
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6- Selecione a tecla "B/W" para 27 MHz

7- Pressione a tecla "STORE" para memorizar.

Exemplo:

V.3 - Para  fazer um “ajuste fino” na imagem:

Pressionar a tecla "VIDEO" localizada no controle remoto.
Pressione as teclas "Vol +" ou "Vol  -- " no controle remoto até que a imagem fique

bem ajustada, após pressione a tecla "STORE" para memorizar as alterações

Exemplo:

VV..44  --  MMuuddaannddoo  aa  ""LLaarrgguurraa  ddee  BBaannddaa  ddee  FFII""  ((BBWW))

Para mudar a largura de Banda basta pressionar a tecla "B/W " no controle remoto.
Após ajustado  a "B/W", pressione a tecla "STORE" para memorizar.

Exemplo: B/W STORE

B/W

VIDEO VOL

+
STORE

VIDEO 1 4 3 0 STOREB/W
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VV..55  --  MMuuddaannddoo  aa  ppoollaarriizzaaççããoo  nnoo  ssiisstteemmaa  MMoonnooPPoonnttoo  ((  VVeerrttiiccaall  //  HHoorriizzoonnttaall  ))

Para mudar a polarização de horizontal para vertical ou vice-versa, basta pressionar a
tecla  "V/H" localizada no controle remoto.

1- Pressione a tecla "V/H" 14 Volts

2- Pressione a tecla "V/H" mais uma vez 18 Volts

Após ajustada a polarização pressione a tecla "STORE" para memorizar as alterações

Exemplo:

OBS.: No final deste manual encontra-se uma tabela indicando as polarizações de cada
emissora disponível no satélite. (Tab. 01)

VV..66  --  SSKKEEWW

As teclas "SKEW +" e  "SKEW -" servem para ajustar a polarização no seu melhor
ponto, e com isto, obter também a melhor imagem.

Pressione a tecla "SKEW +" , observe que o número no display irá incrementar e a
imagem irá piorar ou melhorar. Se piorar  pare e pressione  "SKEW --". Faça este
procedimento até obter a melhor imagem.

Nas instalações com chaves coaxiais, acionadas por pulso, se não ocorrer a troca de
polarização pressione a tecla "SKEW +" ou  "SKEW --" até que seja solucionado o
problema.

Apos obter a melhor imagem pressione a tecla "STORE" para memorizar as alterações.

                  Exemplo:

V/H STORE

SKEW+ STORE

SKEW-- STORE

Display Tensão no LNB
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VV..77  --  SSLLEEEEPP  TTIIMMEERR

Seu receptor está equipado com a função "Sleep Timer" a qual serve para programar o
tempo em que ele permanecerá ligado. Três são os intervalos de tempo que podem ser
programados 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos.

Ao pressionar a tecla "SLEEP" irá aparecer no display do receptor:

1a Vez  Seu receptor irá desligar em 30 minutos

2a Vez Seu receptor irá desligar em 60 minutos

3a Vez Seu receptor irá desligar em 90 minutos

4a Vez Seu receptor não irá mais desligar pela função Sleep

Exemplo: Para programar seu receptor  para desligar em 60 minutos pressione a tecla
"SLEEP" até aparecer "60", pronto em 60 minutos o receptor irá desligar.

VV..88  --  CCOONNTTRROOLLEE  DDEE  VVOOLLUUMMEE
Para aumentar o volume de áudio de seu receptor pressione e segure a tecla "Vol +"

caso deseja diminuir o volume pressione a tecla "Vol --".

VV..99  ––  MMUUTTEE

Esta tecla, serve para desligar o som do receptor. Pressione uma vez a tecla "MUTE"
para deixar mudo e outra vez para voltar o som normal.
Observe que quando o receptor está mudo o display ficará piscando, depois de desligar o
"MUTE" o display volta ao normal.

VV..1100  --  SSAATT//TTVV
Esta tecla é um recurso que permite você assistir os canais locais ( transmitidos via ar)

sem precisar desligar o receptor ou fazer trocas de fios no painel traseiro do receptor.

Para assistir os canais locais ( Não os da parabólica):

1- Pressione uma vez a tecla "SAT/TV" ,
2- Para voltar a assistir os canais via satélite , pressione novamente a tecla "SAT/TV".

OBS- Para que esta função seja válida, é preciso que a antena local de VHF  ou UHF esteja
conectada no seu receptor conforme diagrama da fig. 01.

SLEEP

SLEEP

SLEEP

SLEEP
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VV..II  --  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO

Siga atentamente os desenhos de interligação abaixo para obter um bom resultado de
seu receptor UUSSRR  11990000.

LNB/LNBF
ANTENA VHF/UHF

FIO DO SERVO MOTOR

 

AUDIO

VIDEO

ANT
LOCAL

TV OUT
MAX . 300 W

+5

TO MAD A     FU S 0 ,5 AMP.

LNB/LNBF
ANTENA VHF/UHF

FIO SERVO MOTOR

 

AUDIO

VIDEO

ANT
LOCAL

TV OUT

MAX. 300 W

+5

TOMADA     FUS 0,5 AMP.

LIGAÇÃO EM VÍDEO/AUDIO

LIGAÇÃ0 EM TV OUT
FIGURA 01

FIGURA 02
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EEsstteess  ssããoo  ooss  ccaannaaiiss  aattuuaaiiss  ddoo  ssiisstteemmaa  bbaannddaa  CC  nnoo  BBRRAASSIILLSSAATT  BB11::

PPOOSS EEMMIISSSSOORRAA FFRREEQQUUEENNCCIIAA PPOOLLAARRIIDDAADDEE BBWW
0011 GGLLOOBBOO 11443300 HH 2277
0022 TTVVEE 11440000 HH 1188
0033 BBAANNDD 11334444 HH 2277
0044 RR..  VVIIDDAA 11226600 HH 1188
0055 SSBBTT 11441166 VV 2277
0066 RREEDDEE  TTVV 11337700 VV 2277
0077 RREECCOORRDD 11229900 VV 2277
0088 RR..  MMUULLHHEERR 11000000 VV 1188
0099 SSHHOOPP  TTIIMMEE 11004400 VV 1188
1100 GGAAZZEETTAA  SSPP 11004400 HH 1188
1111 TTVV  CCÂÂMMAARRAA 11002200 HH 1188
1122 AAMMAAZZOONNAASS 998800 VV 1188
1133 EEMMBBRRAATTEELL 996600 VV 1188
1144 TTVV  EESSCCOOLLAA 11338800 HH 1188
1155 CCAANNAALL  DDOO  BBOOII 11228800 HH 1188
1166 EEMMBBRRAATTEELL 11224400 HH 1188
1177 EEMMBBRRAATTEELL 11222200 HH 1188
1188 CCAANNÇÇÃÃOO  NNOOVVAA 11008844 VV 1188
1199 FFUUTTUURRAA 11006600 VV 1188
2200 TTVV  SSEENNAADDOO 11006600 HH 1188
2211 TTVV  DDIIÁÁRRIIOO 11008800 HH 1188
2222 SSÉÉCCUULLOO  XXXXII 11000000 HH 1188
2233 CCAANNAALL  RRUURRAALL 998800 HH 1188
2244 RRIITT 11114400 VV 1188

TTAABBEELLAA  0011
AAttuuaalliizzaaddaa  eemm  1133//0033//0033

AA  CCeennttuurryy  nnããoo  ssee  rreessppoonnssaabbiilliizzaa  ppoorr  ffuuttuurraass  aalltteerraaççõõeess  nnoo  ccoonntteeúúddoo  ttaabbeellaa  aacciimmaa..
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VV..IIII  --  FFUUNNÇÇÕÕEESS  EESSPPEECCIIAAIISS

VVIIII..11  --  PPrrooggrraammaaççããoo  ppaarraa  LLNNBB  ee  LLNNBBFF  MMoonnooppoonnttoo
AAoo  lliiggaarr  sseeuu  rreecceeppttoorr,,  nnaa  rreeddee  eellééttrriiccaa,,  ccoomm  aass  tteeccllaass          ee            ((NNoo  PPaaiinneell  FFrroonnttaall))

pprreessssiioonnaaddaass,,  aauuttoommaattiiccaammeennttee  oo  rreecceeppttoorr  ccoonnffiigguurraa  oo  rreecceeppttoorr  ccoomm  aa  lliissttaa  ddee  ffrreeqqüüêênncciiaass
ppaarraa  LLNNBB  ee  LLNNBBFF  MMoonnoo  PPoonnttoo..

VVIIII..22  --  PPrrooggrraammaaççããoo  ppaarraa    LLNNBBFF  MMuullttiippoonnttoo
AAoo  lliiggaarr  sseeuu  rreecceeppttoorr,,  nnaa  rreeddee  eellééttrriiccaa,,  ccoomm  aass  tteeccllaass            ee      ((NNoo  PPaaiinneell  FFrroonnttaall))

pprreessssiioonnaaddaass,,  aauuttoommaattiiccaammeennttee  oo  rreecceeppttoorr  ccoonnffiigguurraa  oo  rreecceeppttoorr  ccoomm  aa  lliissttaa  ddee  ffrreeqqüüêênncciiaass
ppaarraa  LLNNBBFF  MMuullttiippoonnttoo..

VVIIII..33  --  PPrrooggrraammaaççããoo  ddee  nníívveell  ddoo  vvoolluummee  ee  ccaannaall  aaoo  lliiggaarr  oo  rreecceeppttoorr
EEssttaa  ffuunnççããoo  ppeerrmmiittee  qquuee  aaoo  lliiggaarr  oo  RReecceeppttoorr,,  oo  úúllttiimmoo  ccaannaall  aassssiissttiiddoo  ee  ttaammbbéémm  sseeuu

nníívveell  ddee  vvoolluummee  sseejjaamm  ooss  mmeessmmooss..  CCoomm  oo  rreecceeppttoorr  lliiggaaddoo  ccoollooccaarr  nnoo  ccaannaall  ee  oo  nníívveell  ddoo
vvoolluummee  ddeesseejjaaddooss,,  pprreessssiioonnaarr  aa  tteeccllaa  SSTTOORREE..

VVIIII..44  ––  PPrrooggrraammaaççããoo  ddoo  rreecceeppttoorr  ppaarraa  mmooddoo  SSTTAANNDD  BBYY  oouu  LLiiggaaddoo
EEssttaa  pprrooggrraammaaççããoo  ppeerrmmiittee  qquuee  oo  rreecceeppttoorr  aaoo  sseerr  lliiggaaddoo  nnaa  eenneerrggiiaa  eellee  eennttrree  eemm  SSttaanndd

bbyy  oouu  lliiggaaddoo,,  ppaarraa  uussaarr  eessttee  rreeccuurrssoo  ddeesslliigguuee  oo  RReecceeppttoorr  ddaa  eenneerrggiiaa,,  ccoomm  aa  tteeccllaa  PPoowweerr
ddoo  ppaaiinneell  ffrroonnttaall  pprreessssiioonnaaddaa  ,,  lliigguuee  oo  rreecceeppttoorr  nnaa  eenneerrggiiaa,,  ppaarraa  aalltteerrnnaarr  oo  rreeccuurrssoo  rreeppiittaa  oo
pprroocceeddiimmeennttoo..

VIII - AVISOS  IMPORTANTES:

No painel traseiro do receptor, encontra-se uma TOMADA onde você poderá ligar seu
Televisor. Esta tomada fornece a mesma tensão da rede local, ou seja , se seu receptor
estiver conectado a uma rede de 220 Volts a tomada fornecerá 220 Volts.

      Nunca ligue um outro eletrodoméstico ou conecte uma TV com consumo maior do que
      300 Watts nesta tomada.

Para maior proteção de seus equipamentos, recomendamos que se faça um bom
sistema de aterramento na Antena Parabólica.

Ao limpar o receptor não utilize líquido inflamável ou produtos abrasivos. Use apenas
um pano úmido.

Caso necessite trocar o fusível, sempre reponha por um outro de igual valor. Para sua
segurança, nunca coloque um fio, papel alumínio ou outro material condutor no lugar.
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IIXX  --    EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS

ENTRADA

Freqüência de entrada 950 à 2050 MHz
Impedância de entrada             75 Ohms
Largura de Banda              18/27 MHz
Polarização                          14/18V    (V/H)

VIDEO

Nível de saída            1 Vpp
Impedância de saída                       75 Ohms

MODULADOR DE RF

Saída de RF                      (3 ou 4 VHF)
Nível de saída               +14 dBmV
Conector              F (fêmea)
Impedância de saída         75 Ohms

ELÉTRICA

Alimentação          110 / 220 Volts
Tomada :                           300 Watts Máx.
Consumo    10 Watts

Conector de saída                     RCA (fêmea)

AUDIO

Conector de saída   RCA (fêmea)
Impedância de saída     600 Ohms
Nível de saída            2,5 Vpp

Contatos:

www.centurybr.com.br

atecnica@centurybr.com.br


