Manual do Receptor
TS 14 IRD

Esse manual tem como objetivo orientar na configuração do receptor Tele
System TS 14 IRD para sintonizar o sinal da Escola Satélite.
1. Com o controle do receptor em mãos,
aperte a tecla MENU.
2. Vá na segunda aba “Installation” (ícone
de uma antena) e aperte OK em “Channel
Search”.

3. Na tela que abriu, vá na opção “LNB
Frequency” e altere a frequência
para 5150MHz através do controle.
Obs.: O nome do satélite e as demais
configurações são irrelevantes, por tanto,
pode deixar essas configurações do jeito
que está.

4. Vá na opção “TP List” e aperte a tecla
AZUL do controle remoto para adicionar os
canais da Escola Satélite.

5. Na próxima tela, aperte a tecla VERDE
do controle remoto para adicionar um novo
canal.
Obs.: Você pode editar os canais que já
vem pré-configurados ao invés de adicionar
um novo canal.

6. Na janela que abrir, coloque as seguintes
informações:
Frequency: 03667
Symbol Rate: 02500
Polarization: V
Após colocar as configurações aperte OK.

As configurações realizadas irão aparecer
na coluna da esquerda.
Veja se as barras no canto superior direito
estão recebendo sinal.
Se a barra (S) estiver com 65% ou mais e a
barra (Q) estiver com 80% ou mais,
significa que o sinal foi capitado.

7. Aperte a tecla VERMELHA para iniciar a busca pelos canais da Escola Satélite.

8. Na próxima tela o aparelho irá iniciar a
busca
pelos
canais
configurados
anteriormente. É necessário esperar um
pouco até que a busca seja finalizada.

9. Após o aparelho finalizar a busca, ele
irá mostrar a listagem de canais
encontrados. Aperte a tecla MENU para
salvar os canais e voltar a tela da TV.

10. Pronto! Após a busca serão abertos
dois canais na lista de TV:
Escolasat 1 e Escolasat2

