MANUAL DE INSTRUÇÕES
ANDROID SMARTV 4K BS 9600

GUIA RÁPIDO
Obrigado por adquirir o AndroidTM Smartv 4k BS9600 Bedinsat, com este
dispositivo você poderá transformar facilmente seu aparelho televisor em
um aparelho inteligente para se conectar à internet. Basta conectar seu
cabo de rede ao receptor ou conectar através de sua rede Wi-Fi. Além
disso, você poderá usufruir de várias outras funções que iremos guiá-lo
através deste manual de instruções. As operações do seu BS9600 são
baseados em instruções na tela de sua TV.
Navegação:
Você terá duas opções de navegação em seu aparelho, através de seu
controle remoto (incluso na caixa) ou através de mouse e teclado com e
sem fio (USB ou Bluetooth).
Velocidade do ponteiro do controle e mouse .
• Para aumentar ou diminuir a velocidade do ponteiro, acesse o menu
Configurações ▶ Seção Preferências ▶ Mais configurações ▶ Configurações
de idioma e entrada ▶ Velocidade do ponteiro e aperte OK.
• Ajuste para a esquerda para diminuir a velocidade e direita para
aumentar a velocidade.
•

▶▶
Observação: a velocidade padrão do ponteiro é 50%
Configurando sua conexão internet por Wi-Fi ou rede Lan:
Configurando o acesso a rede Wi-Fi
• Acessar Menu Configuração ▶ clicar em Rede
• O Menu mostrará as conexões disponíveis, Wi-Fi, Ethernet e VPN;
• Clique na opção Wi-Fi para mostrar a lista de rede disponível;
• Selecione sua rede na lista e insira a Senha de acesso.
Conectando o cabo de rede Lan:
• Conecte o cabo de rede do seu modem ou roteador, em seguida conecte
a outra ponta na porta Lan do BS9600, aguarde alguns segundos até
que apareça o ícone
na parte superior da tela inicial confirmando
o estabelecimento da conexão com a internet.
• Independente da função escolhida você já poderá acessar qualquer
aplicativo instalado.
Play Store - Conta de Acesso.
• Agora que você está conectado com a internet já pode acessar a Play Store
• Clique no ícone Play Store na tela inicial;
• Utilize uma conta existente ou se preferir crie uma conta nova;
• Com a conta cadastrada você poderá baixar qualquer aplicativo que
esteja disponível na Play Store, verifique a descrição para garantir que o
aplicativo seja compatível com o dispositivo Android 6.0.
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Ajuste da posição de tela.
• Seu aparelho vem configurado para detectar a melhor resolução de
imagem para sua TV, caso isso não ocorra entre no menu Configurações
▶ Exibição ▶ Resolução de tela e selecione a melhor resolução suportada
pelo seu aparelho de TV.
• Para ajustar a posição da tela caso seus cantos apareçam cortados
acesse Configurações ▶ Exibição ▶ Posição da tela, e diminua o zoom
conforme necessidade.

Atualizando o sistema android.
Atualização com pendrive
• Você poderá atualizar seu sistema baixando a ultima versão do software
se disponível no site da Bedinsat na área de suporte, em seguida
coloque o arquivo em um pendrive e conecte na porta USB do BS9600;
• Logo após abra o Menu Aplicativos ▶ Atualizar ▶ Aperte a opção
Selecionar ▶ escolha o arquivo e aperte o botão OK ▶ Clique na opção
Atualizar ▶ e Atualizar novamente para confirmar. Siga os passos e
aguarde a atualização ser concluída.
Atualizando através da internet
• Para atualizar através da internet, quando disponível, abra o Menu Meus
Aplicativos e abra o aplicativo Rede Atualizar, siga os passos que serão
descritos na tela.
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Fonte de alimentação:
Verifique a tensão de energia antes de ligá-lo, o aparelho é Bivolt
opera entre as tensões 100~240V AC 50/60hz.
Sobrecarga:
Por favor não sobrecarregue a tomada, extensão, adaptador ou use
cabos danificados. Não toque com as mãos molhadas, pois pode
ocasionar choque elétrico.
Líquidos:
Esse aparelho não deve ser exposto à água, assim como nenhuma
outra substância contendo líquidos.
Ventilação:
Mantenha a parte superior do receptor descoberta para permitir
que haja ventilação. Não coloque o aparelho sobre superfícies como
tapetes. Não exponha o receptor a intensa luz solar ou coloque
próximo ao calor ou umidade. Não coloque outros equipamentos
eletrônicos sobre o aparelho.
Limpeza
Desconecte o aparelho da tomada antes de limpar. Limpe com um
pano macio umedecido, evite o uso de solventes.
Local
Coloque o aparelho em um ambiente coberto para evitar luz solar
intensa e chuva.
Não abra o aparelho:
Não remova a tampa do equipamento para evitar riscos de choque
elétrico. Contate a assistência autorizada para reparar o aparelho se
necessário.
Quando for reciclar seu produto leve a um local adequado. Não
descarte em lixo comum. Esse procedimento protege o meio
ambiente e evita danos a sua saúde. Por favor retorne o produto ao
fabricante ou a instalações que recolham lixo eletrônico.
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1. VISÃO GERAL
1.1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM
01 BS9600
01 Fonte de alimentação
01 Controle remoto
02 Pilhas AAA
01 Manual do usuário
01 Cabo HDMI
01 Cabo AV RCA

1.2. PAINEL FRONTAL
Luz indicadora de funcionamento:
MODO

STATUS

Ligado/Operando

Luz azul

Espera/Standby
Desligado

Luz vermelha
Sem luz

1

1.3. PAINEL TRASEIRO

1

2

3

4

5

1. S/PDIF: Saída de áudio digital
2. AV: Conecte na TV usando cabo AV.
3. HDMI: Conecte na TV usando o cabo HDMI
4. LAN: Conecte o cabo de rede Lan para acessar a internet
5. DC: Conecte o cabo de energia 12V da fonte
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1.4. LATERAL

6

6

7

6. USB: 2 saídas USB 2.0
7. Micro SD: Conecte uma unidade de armazenamento externa.

1.5. PARTE INFERIOR DO APARELHO
RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA
Com o aparelho desligado, segure
pressionado o botão de restauração no verso
do aparelho com um clips. Conecte o cabo
de força com o botão ainda pressionado
aguarde por volta de 10 segundos. Solte o
botão. O aparelho abrirá o menu android
recovery, em seguida com o botão seta
para baixo do controle remoto selecione a
opção wipe data/ factory reset e aperte ok.
Essa opção abrirá outra tela, selecione Yes
e aperte ok. O processo dura cerca de 15
minutos. Não desligue o aparelho durante o
processo de restauração. Selecione Reboot
system now. Aguarde a abertura da tela
inicial de configuração do android. Selecione
próximo até finalizar a configuração.

1.6. INSTALAÇÃO

RCA

ou

HDMI
FONTE DE ALIMENTAÇÃO

CABO LAN
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1.7. CONTROLE REMOTO
1.

Ligar e desligar o aparelho

2.

Navegador de internet

3.

Mudo.

4.

Altera o volume.

5.

Confirmar a operação.

6.

1

2

3

4

5

Cursor.

10

6

7
8

7.

Retornar ao menu principal.

8.

Voltar.

9.
10.
11.

12.

9

(0~9) Teclado numérico
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Ativar e desativar ponteiro.
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Apagar
Atalho para arquivos locais

2. MENUS
2.1. MENU PRINCIPAL
Na tela inicial existem
menus diferentes onde
você pode adicionar seus
aplicativos favoritos, Vídeo
Online, Músicas e Arquivos
Locais, menu de acesso
a todos os arquivos que
estiverem salvos em seu
aparelho e em sua mídia
externa. No menu Meus
Aplicativos, você vai encontrar todos os seus aplicativos instalados.
No menu Configurações, você pode acessar as configurações do seu
dispositivo.
Você pode personalizar esse menu adicionando mais aplicativos ou
removendo alguns deles, dentro da Play Store você vai encontrar
uma gama muito grande de aplicativos para download.
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2.2. MENU MEUS APLICATIVOS
Neste
menu
você
encontrará todos os seus
aplicativos instalados e os
novos aplicativos que você
instalar:
Seu BS9600 vem com
alguns
aplicativos
pré
instalados para facilitar sua
navegação inicial:
Alguns dos aplicativos que você poderá usar são:
Instalador de aplicativos (appsinstaller): Instala aplicativos de uma
mídia externa.
Busca de Arquivos (FileBrowser): Busca de arquivos no produto e nas
mídias externas.
KODI: O media center.
Miracast: Compartilhe a tela do seu celular na TV.
Atualização (UPDATE): É possível realizar atualizações através de
pendrive ou cartão SD.

2.3. CONFIGURAÇÕES

No menu configurações você pode alterar diferentes funções para
controlar seu aparelho facilmente.
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3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CPU
MEMÓRIA RAM
ARMAZENAMENTO INTERNO
USB
CONEXÕES

Amlogic S905X
1GB
8GB
USB 2.0*2
10M/100M Ethernet, Construido no
módulo Wifi e Bluetooth (2.4G)

SAÍDA DE ÁUDIO

HDMI, AV, SPDIF

SAÍDA DE VÍDEO

HDMI2.0, CVBS

SISTEMA OPERACIONAL
CONSUMO DE ENERGIA

Android 6.0
Consumo 12W

4. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problemas comuns.
Se você encontrar problemas durante a instalação ou operação,
recorra a esse menu para dicas de como resolvê-los.
Não liga.
Favor verifique se o cabo de energia está propriamente conectado e
se a luz indicadora do aparelho está ligada. Tente reconectar a fonte
de alimentação, ou substituí-la por uma fonte semelhante.
O aparelho não responde.
Por favor verifique se os cabos estão corretamente conectados.
Verifique se sua TV está ligada na entrada correta. (Modo HDMI1,
HDMI2, AV e etc)
O aparelho não responde ao controle remoto.
Por favor verifique se as pilhas do controle remoto estão conectadas
corretamente.
Verifique se as pilhas possuem carga.
Erro “Tempo limite conexão”
Por favor verifique se a conexão local de internet está estável.
Por favor verifique se as configurações da conexão local de internet
estão corretas.
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4.1. TERMO DE GARANTIA
Este produto é garantido pela BEDINSAT, nos limites aqui
estabelecidos:
1 - A BEDINSAT assegura ao consumidor deste produto, a garantia
de 6 (seis) meses 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 6 (seis) meses de garantia é composto de:
a) Garantia legal de 90 (noventa) dias, atendendo ao código de
defesa do consumidor.
b) Garantia adicional/contratual de 90 (noventa) 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
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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.
g) Perda de arquivos, inclusive aqueles ocorridos no serviço autorizado
BEDINSAT, cabendo ao consumidor efetuar as devidas cópias de
segurança.
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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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