Termo de Garantia
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, valendo em todo o território
nacional.
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 de garantia, ﬁcando o ônus do conserto por conta do consumidor.
3 - A BEDINSAT não se responsabiliza em atender o consumidor, gratuita 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 ocorrer 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 a rede elétrica imprópria, sem aterramento ou sujeito a ﬂutuações excessivas.
f) Sinais de violação externas e/ou internas, ou ainda alterações da conﬁguração do produto, que venham
comprometer a integridade dos componentes originais.
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 comandos externos.
b) Serviços de instalação do produto, limpeza, orientação de uso, pois estas informações constam no manual
de instruções do produto.
c) Eliminação de interferências externas e/ou falha de transmissões das emissoras de TV, sinais de
comunicação fracos, etc, que prejudiquem o som e/ou 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 autorizado BEDINSAT, bem como os eventuais danos
ocorridos durante este transporte.
Assistência Técnica:
Bedinsat Indústria de Antenas e Eletrônicos
Rua Mitsugoro Tanaka, 85 - Jardim Coopagro
CEP 85903-630 - Toledo - PR
E-mail: assistencia@bedinsat.com.br
www.bedinsat.com.br
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Para um perfeito desempenho e qualidade dos canais, recomendamos
que chame um proﬁssional qualiﬁcado para a instalação do BS 6000.
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Controle remoto BS 6000

Possibilita que o usúario efetue uma clonagem das funções básicas do controle
remoto original da TV como: Ligar/Desligar, selecionar a entrada de vídeo,
realizar a regulagem do volume e efetuar a troca de canais utilizando somente
o controle remoto do receptor BS 6000.
Para que o controle remoto do BS 6000 faça as funções básicas do controle
remoto da TV siga os procedimentos abaixo:
1- Aperte a tecla SET no controle remoto do BS 6000 até a luz vermelha ficar
estável.
2- Posicione o controle remoto da TV em direção ao controle remoto do
BS 6000.
TV
3- Selecione uma das seguintes teclas do BS 6000: TV/AV,
VOL+, VOL-, CH+ ou CH- conforme a figura ao lado:
VOL-

SET

TV/AV

CUSTOM

VOL+

CH -

CH+

4- Em seguida, pressione a tecla correspondente no controle remoto da TV
(A gravação do comando é sinalizada com o piscar da luz vermelha). Faça
os mesmos passos para os próximos botões.
Desta forma, a função será gravada no controle remoto do receptor e o usúario
poderá operar os comandos básicos da TV utilizando o controle do receptor.
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Essa função é muito utilizada para apontamento da antena, permitindo o instalador.
encontrar o sinal de determinado satélite utilizando a frequência de um canal desse satélite;
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Este manual destina-se a guiá-lo através da operação do receptor de satélite
BS 6000 Bedinsat
As operações do seu receptor BS 6000 são baseados em instruções na tela de
sua TV, permitindo que você siga as instruções de instalação e ajustes disponibilizando 3
grades de programação com acesso direto e rápido as suas programações Analógicas,
Digitais e Emissoras de Rádio

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO BS 6000

Opção ON/OFF para aplicações de sistema coletivo.

Permite apagar os satélites;
O satélite Star One C2 está bloqueado para apagar, mas caso queira utilizar o
receptor BS 6000 apenas com outro satélite digital, exlua os canais do satélite Star one
C2
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As operações do seu receptor BS 6000 são baseadas em instruções e em menus
que aparecem na tela da sua TV, permitindo que você siga as instruções da instalação e faça os
ajustes enquanto assiste seu canal favorito.
A maioria das funções podem ser acessadas pelas teclas do controle remoto.
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O receptor BS 6000 já vem programado de fábrica com todos os canais de TV e Rádio
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9.4 Ajuste Fino da Frequência de Vídeo dos Canais Analógicos

9.5 Adicionar novo canal analógico
1) Selecione algum canal analógico
2) Digite o código de acesso MENU+99. O menu do painel do receptor ficará piscando.
3) Aperte a tecla edit (amarela) no controle remoto, o menu Editar Programa será exibido.
4) Edite a frequência do novo canal e a polaridade (H ou V).
5) Selecione a opção OK, em seguida aparecerá a janela, pedindo para adicionar um novo canal.
6) Escolha a opção Adicionar.
Desta forma, o canal irá ser o último exibido na grade de canais. Caso deseje alterar
a ordem do canal, pode-se utilizar a opção mover canais.
9.6 Busca Cega para os Canais Digitais
O receptor BS 6000 já vem conﬁgurado com os canais digitais e analógicos

9.3 Parâmetro de inicialização do receptor (MENU+6̈6)
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.
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