
TABELA DE CÓDIGOS DO RECEPTOR VT1000 SLIM

SINTONIA AUTOMÁTICA - 1

Essa nova função possibil i ta fazer o ajuste fino de vídeo de todos os canais co m apenas um comando.
Para efetuar essa operação, digitar o código 80 e em seguida a tecla AFT(tecla verde  do controle remoto).
Nesse instante o receptor irá navegar por todos os canais efetuando o ajuste f ino. 
Observação: As al terações efetuadas não serão perdidas e também é necessári o que a antena paraból ica 
esteja instalada corretamente (devidamente apontada). Nesta função é necessário que o canal 1 esteja sin-
tonizado na polarização horizontal e canal 2 esteja sintonizado na polarização vert ical (consulte tabela n o 
verso do manual).

TECLA AFT

A  função/Tecla AFT efetua o ajuste fino do canal que está sendo assistido, pois  o LNB/LNBF pode sofrer
alteração de freqüência no decorrer do dia, por motivo da variação da temperatura ambiente (dia  e noi-  
te). Essa função não memoriza o ajuste efetuado. Para uma melhor sintonia fina de vídeo talvez seja necessário
mais que um toque nessa mesma tecla.AFT

Esta nova ferramenta permite fazer a inversão de polarização de todos os canais com apenas um comando, digitando o có-
digo correspondente ao LNB utilizado, em seguida a tecla H / V e STORE para memorizar, veja abaixo:
Para LNBF Monoponto: digitar 91 +  tecla H / V + tecla Store.
Para sistema com LNB de servo motor ou chave coaxial: digitar 92 + tecla H/V + tecla Store.
Para LNBF Multiponto: digitar 93 + tecla H/V + Store.

INVERTER POLARIZAÇÃO AUTOMATICAMENTE

SINTONIA AUTOMÁTICA - 2

Com a antena parabólica devidamente apontada para o satélite, digitar 81 e em seguida a tecla AFT (tecla verde 
do controle remoto), o receptor irá efetuar a identificação automática do LNBF (monoponto ou multiponto), identifi-
cará se a polarização está invertida ou não e efetuará o ajuste fino de vídeo de todos canais automaticamente. 
Observação: Ao ativar essa função os canais dos números 1 ao 31 e 50 ao 60 serão mantidos conforme tabela de
canais desse manual de instalação. Na ausência de sinal o display mostra   . Caso o LNB seja com servo motor é 
necessário fazer o ajuste fino e memorização de “Skew” e depois utilizar a função SINTONIA  AUTOMÁTICA 1 ou 2. 
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91 + tecla H / V

92 + tecla H / V

93 + tecla H / V

Seleciona LNBF por tensão 14/18 
(LNBF Monoponto)

CÓDIGO      INDICAÇÃO     FUNÇÃO SELECIONADA

Inverte polarização de todos os canais automati-
camente estando com LNBF Multiponto.

Inverte polarização de todos os canais automati-
camente estando com servo motor ou chave coaxial.

Inverte polarização de todos os canais 
automaticamente estando com LNBF Monoponto.

Seleciona LNBF por freqüência (LNBF Multiponto) 
reajusta os canais verticais de 600MHz

Seleciona LNB comum 
(servo motor ou chave coaxial)
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01) POWER            Chave para ligar/desligar o receptor.

02) STORE             Utilizada para memorização de todos os ajustes e seleções efetuados no receptor.

03)     -                    Teclado numérico que seleciona o canal via satélite desejado.

04) SAT / LO          Seleciona a recepção via satélite (parabólica) ou recepção local (VHF/UHF).

05) TIMER              Programação para desligar o receptor/TV automaticamente e visualizar o relógio.

06) MUTE               Atenua ou reativa o som.

07) ÁUDIO             Ajuste da sintonia de áudio do canal TV e Rádio.

08) - VOLUME +     Ajuste de volume do som do receptor.

09) - CHANNEL +  Seleciona o canal desejado na ordem sequencial crescente ou decrescente.

10) LAST               Seleciona o último canal selecionado.

11) BW                  Seleciona a largura de faixa da FI (18 Mhz ou 27 Mhz).

12) VÍDEO         Ajuste da sintonia do sinal de vídeo do canal. Com apenas um toque nas teclas
VÍDEO    ou   , o display mostra a frequência do canal. Em seguida digitar o valor 
da frequência desejada.

13) H/V                  Seleciona a polarização vertical ou horizontal.

14)     SKEW          Estas teclas fazem o ajuste fino da polarização selecionada.

15) AFT Efetua a sintonia fina do canal que está sendo assistido. 
Essa função não memoriza o ajuste efetuado. 
Talvez seja necessário mais que um toque nessa mesma tecla.
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 MEC AM

Canção Nova

Freq.
(MHz)

1430
1400

I I52 Canção Nova Vert. 1084
I I53 Canal do Boi Horiz.Boa Nova 1280
I I54 TV Escola Horiz.Rádiobrás 1380
I I55 Canal Rural Horiz. Rural AM 975
I I56 Paraná Educativa Horiz.Educativa FM 1320
I I57 TV Senado Horiz. Senado 1020
I I
I I

58 RIT Vert.Nossa Rádio FM 1140
59 TV Diário Verdes Mares AM Horiz. 1080
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