Receptor Analógico de Satélite banda C
Este produto foi desenvolvido e industrializado
pela Bedinsat, que a mais de 25 anos
Garante o que fabrica. Recomendamos que
este aparelho seja instalado por um técnico
especializado.

Levando a melhor imagem até você!
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01 - POWER: Liga/desliga o receptor.
02 - CLOCK/RELÓGIO: Para ajustar as horas
pressione a tecla CLOCK” em seguida a tecla “CH+ e
CH-”, para minutos “V+ e V-” para segundos em seguida
aperte clock para memorizar.
03 - MUTE: Interrompe o som do receptor, (ativa ou
desativa.)
04 - 0-9: Teclado Numérico.
05 - BW: Apertando a tecla “BW” alternará de
18Mhz(meio transponder) para 27Mhz (transponder
inteiro).
06 - RÁDIO: “ Alterna de 5.8Mhz (som da TV) por
6,2Mhz (som de rádio FM) sem mudar de canal,
(pressione a tecla 2X).
07 - SAT/TV: Transfere a recepção via satélite dando
acesso direto à antena local.
08- RETURN: Sem função.
09 - H/V: Alterna a polarização vertical ou horizontal.
10 - VOLUME: Ajuste do volume em ordem crescente,
decrescente ou parâmetros de programação V+/V-.

1. Entrada Lnbf Mono/Multi
2. Saída RF para TV
3. Chave de canal 3 e 4
4. Entrada de antena local
5. Saída de vídeo
6. Saída de áudio
7. Saída de energia A/C
110/220V
8. Cabo de entrada A/C
110/220V

11- STORE: Memoriza as modificações de ajuste efetuada no
receptor.
12 - MENU: Acesso para modo de programação.
13 - CANAIS: Seleção de canais em ordem crescente ,decrescente
ou parâmetros de programação CH+/CH-.
14 - LNB: Troca de sistema de recepção, podendo ser selecionado
Lnbf monoponto (LNB1), multiponto (LNB2), multiponto invertido
(LNB3) e monoponto invertido (LNB4).
15 - TIMER: Programa o receptor para desligar automaticamente.
16 - RECALL: Retorna ao último canal assistido.
17 - AFT: Com a tecla “AFT” é possível ajustar o melhor ponto de
sintonia encontrado.
18 - FAV: Memoriza até 4 canais favoritos.

CONTROLE TV
19 - POWER: Liga / Desliga a TV.
20 - SET: Armazena as funções do controle remoto da TV.
21 - TV/AV: Seleciona a entrada de vídeo da TV.
22 - CUSTOM: Função de preferência do consumidor.
23 - VOLUME: Ajuste do volume da TV Vol+/Vol-.
24 - CH+ / CH-: Altera o canal da TV.

Configuração do Controle Inteligente Bedinsat
1 - Mantenha pressionada a tecla SET no Controle do BS2500 por 3 segundos até que o LED vermelho fique mais forte.
2 - Pressione a tecla no Controle do BS2500 que deseja habilitar. (POWER, TV/AV, VOL+, VOL-, CH+, CH-, LIVRE)
- Com isso o LED irá começará a piscar.
3 - Posicione o controle da sua TV em frente ao Controle do BS2500 e pressione a tecla correspondente.
- O LED irá piscar 3 vezes informando que a função foi armazenada.
4 - Repita os passos 2 e 3 até que todos os botões estejam configurados.
5 - Pressione SET para finalizar.
(A tecla LIVRE pode ser configurada para qualquer funcionalidade desejada pelo cliente.)

c) Eliminação de interferências externas e/ou falha na transmissões das emissoras de TV, sinais de comunicação fracos, etc, que prejudiquem
o som e/ou a imagem ou mesmo o funcionamento do produto.
d) Serviços de manutenção preventiva ou atualizações de programas do produto.
e) Serviços de manutenção em equipamentos opcionais não fornecidos com o produto.
f) Embalagem e transporte do produto para o serviço autorizao BEDINSAT, bem como os eventuais danos ocorridos durante este transporte.
g) Perda de Arquivos, inclusive aqueles ocorridos no serviço autorizado BEDINSAT, cabendo ao consumidor efetuar as devidas cópias de
segurança.
Caso necessite de assistência técnica, verifique o serviço
autorizado BEDINSAT mais próximo de sua região,
entrando em contato com:

Assitência Técnica

Bedinsat - Industria de Antenas e eletrônicos Ltda
Rua Mitsugoro Tanaka, 85
Cep - 85903-630 Toleo-Pr
Email - assistencia@bedinsat.com.br

O receptor BS2500 já vem programado para LNBF Monoponto, com todos os canais analógicos do satélite
C2.

IMPORTANTE: Antes de instalar o receptor, veriﬁque o modelo de LNBF na antena

INSTALAÇÃO PARA LNBF MONOPONTO
1) Certiﬁque-se que a antena esteja instalada com LNBF Monoponto;
2) Ligue o receptor na tomada;
3) Pressione a botão ON/OFF no receptor ou a tecla POWER no controle remoto;
4) Conecte o receptor na TV pela saída de Audio e Vídeo ou pela saída RF;
5) Se for conectado pelo cabo de Audio e Vídeo, veriﬁque qual entrada de AV foi conectado o receptor
na TV e selecione a TV para mostrar essa entrada.
6) Se for conectado pela saída RF, sintonize a TV no canal 3 ou 4, conforme está posicionado a chave
no painel traseiro do receptor;
7) Selecione o canal 01 no receptor (TV Globo);
8) Os canais devem aparecer automaticamente, caso não apareçam, a polaridade do LNBF pode estar
invertida na antena, para ajustar a polaridade, siga os passos abaixo;

INVERTER POLARIDADE DO MONOPONTO
1) Pressione MENU 99 para liberar a programação do receptor;
2) Pressione a tecla LNB e no display do aparelho irá aparecer qual opção de Lnbf está selecionada;
3) Para LNBF Monoponto com polaridade normal, pressione LNB até aparecer no display LNB1, para
LNBF Monoponto com polaridade invertida pressione a tecla LNB até aparecer no display LNB4. Após
selecionado o tipo de Lnbf, pressione a tecla STORE para gravar a conﬁguração;
4) Para o receptor sair do modo de programação, desligue e ligue novamente;

INSTALAÇÃO PARA LNBF MULTIPONTO
1) Certiﬁque-se que a antena esteja instalada com LNBF Multiponto;
2) Ligue o receptor na tomada;
3) Pressione a botão ON/OFF no receptor ou a tecla POWER no controle remoto;
4) Conecte o receptor na TV pela saída de Audio e Vídeo ou pela saída RF;
5) Se for conectado pelo cabo de Audio e Vídeo, veriﬁque qual entrada de AV foi conectado o receptor
na TV e selecione a TV para mostrar essa entrada.
6) Se for conectado pela saída RF, sintonize a TV no canal 3 ou 4, conforme está posicionado a chave
no painel traseiro do receptor;
7) Selecione o canal 01 no receptor (TV Globo);
8) O receptor vem conﬁgurado de fábrica para LNBF Monoponto, deve-se alterar a conﬁguração para
LNBF Multiponto. Pressione MENU 99 para liberar a programação do receptor, e em seguida pressione
a tecla LNB até que apareça no display do receptor LNB2. Pressione a tecla STORE para gravar a
conﬁguração, em seguida desligue e ligue o receptor.
9) Os canais devem aparecer automaticamente, caso não apareçam, a polaridade do LNBF pode estar
invertida na antena, para ajustar a polaridade, siga os passos abaixo;

INVERTER POLARIDADE DO MULTIPONTO
Este produto é garantido pela BEDINSAT, nos limites aqui estabelecidos:
1. A BEDINSAT assegura ao consumidor deste produto, a garantia de 1 (um) ano contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra ao
primeiro adquirente consumidor. A presente garantia, exceto as condições estabelecidas neste certificado, sempre acompanhará o produto.
O período de 1 (um) ano de garantia é composto de:
a) Garantia legal de 90 (noventa) dias, atendendo ao código de defesa do consumidor.
b) Garantia adicional/contratual de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, representando uma vantagem oferecida ao consumidor pela BEDINSAT.
Nota: Em caso de substituição do produto, o prazo de cobertura é o tempo restante de garantia original ou de 90 (noventa) dias.
2. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do técnico credenciado pela
BEDINSAT, e dentro do prazo acima, apresentarem defeito de fabricação.
No entanto, para que o serviço autorizado BEDINSAT receba o produto em garantia, é indispensável que o mesmo esteja acompanhado da nota
fiscal de compra e do certificado de garantia. Caso contrário, o produto estará sendo recebido fora da garantia, ficando o ônus do conserto por
conta do consumidor.
3. A BEDINSAT não se responsabiliza em atender o consumidor, gratuitamente ou remuneradamente, em cidades que não possuam serviço
autorizado BEDINSAT, sendo as despesas e risco de transporte do aparelho ao serviço autorizado mais próximo (ida e volta) de total
responsabilidade do consumidor.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se, em relação ao produto quando constado por técnico credenciado BEDINSAT, vier a correr
quaisquer das condições abaixo:
a) Danos provocados por acidentes tais como: queda batida, descarga elétrica, fenômenos da natureza (raio), inundação, desabamento, fogo,
salinidade, exposição a temperatura excessivamente quente, uso de produtos abrasivos, diluentes, etc.
b) Sinistro (roubo/furto).
c) Contato com líquidos, alimentos ou objetos estranhos no interior do produto.
d) Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no Manual de Instruções.
e) Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria, sem aterramento ou sujeito a alterações excessivas.
f) Sinais de violações externas e/ou internas, ou ainda alterações da configuração do produto, que venham comprometer a integridade dos
componentes.
g) Se o certificado de garantia ou a nota fiscal de compra do produto apresentarem adulterações ou rasuras.
h) Se os números de série ou etiquetas forem removidas ou adulteradas.
5. Estão incluídas na garantia, peças (e respectiva mão-de-obra) que por sua natureza desgastam-se com o uso, desde que o desgaste
impeça o funcionamento do produto. Exemplo: mostrador (display).
6. A BEDINSAT ficará, para posterior análise, com todas as peças e componentes que forem substituídas em garantia.
7. Não são cobertos por garantia (ônus por conta do consumidor):
a) Serviços de configuração e/ou reinstalação de programas fornecidos pela BEDINSAT quando alterados ou danificados através de comando
externos.
b) Serviços de instalação do produto, limpeza, orientação de uso, pois estas informações constam no manual de instruções do produto.

1) Pressione MENU 99 para liberar a programação do receptor;
2) Pressione a tecla LNB e no display do aparelho irá aparecer qual opção de Lnbf está selecionada;
3) Para LNBF Multiponto com polaridade normal, pressione LNB até aparecer no display LNB2, para
LNBF Multiponto com polaridade invertida pressione a tecla LNB até aparecer no display LNB3. Após
selecionado o tipo de Lnbf, pressione a tecla STORE para gravar a conﬁguração;
4) Para o receptor sair do modo de programação, desligue e ligue novamente.

AJUSTE FINO DA FREQUÊNCIA DE VÍDEO
1) Se houver necessidade de ajuste ﬁno de sintonia dos canais, libere a função de programação do
receptor pressionando MENU 99, em seguida pressione as teclas CH+ e CH- para ajustar a frequência
e em seguida STORE para gravar a conﬁguração;
2) Após ajustar a frequência dos canais, desligue e ligue novamente o receptor para sair do modo de
programação;

FUNÇÃO RESET
Para voltar a programação original de fábrica siga os seguintes passos:
1º - Clique em MENU no controle remoto;
2º - Digite 00 no controle remoto, com isso vai aparecer “efac” no display do aparelho;
3º - Tire o receptor da tomada e aguarde 5 segundos;
4º - Coloque novamente o receptor na tomada e aguarde 10 segundos para que o receptor
ligue novamente com a conﬁguração de fábrica;
PARÂMETRO DE INICIALIZAÇÃO DO RECEPTOR (MENU+66)
Pressionando a sequência de teclas MENU+66 pode ser alterado o modo de inicialização do
receptor.
ON: Após a energização do receptor o mesmo inicializa ligado
OFF: Após a energização do receptor o mesmo inicializa desligado.
OBS: Para maiores esclarecimentos entre em contato com assistencia@bedinsat.com.br
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