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Conversor Digital padrão ISDB-T

Permite realizar busca de canais automaticamente
Possui �ltro contra interferência 4G

Saídas HDMI e Vídeo composto
Grava e reproduz em até 1080p

Pause sua programação para assistir depois
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1. Especi�cação Técnica

Compatibilidade:  ISDB-T SD, HD e Full HD
Resolução:   480p até 1080p
Formato de tela:  4:3 e 16:9
Função EPG:  Exibe a lista de programação até 7 dias
Funções:   EPG, Time shift, Closed Caption, PVR
Multimídia:  Fotos, músicas, �lmes (suporte para legendas) e  
   PVR.
Formatos compatíveis: 
Áudio:   MP3, ACC, FLAC, OGG e WAV

Imagem:   JPG,BMP e PNG
Vídeo:   MKV, DIVX, VOB, DAT, MPEG, MPG, MP4, 3GP e TS
Conexões:   Entrada RF, RF Loop, HDMI, AV, 
   USB e Alimentação:
Alimentação:  5VDC / 1A*
Frequência de entrada: 470MHz~806MHz
Nível de entrada de RF: -90~-5dBm
IF largura de banda:  6mHz
Modulação:  QPSK, 16QAM, 64QAM
Tuner:   MXL 608
Chipset:   M50 7805

 *Acompanha fonte de alimentação bivolt.



Manual do Usuário
G2000 SLIM

Controles e Funções

3

2. Controles e funções

2.1.  Painel frontal

Visor: Exibe o número do canal;

MENU: Pressione para acessar o menu principal do equipamento;

VOL+/CH+: Utilize para aumentar o volume e alterar o canal. 
O toque momentâneo da tecla corresponde ao comando de canal. 
Para alteração do volume, mantenha a tecla pressionada por alguns segundos;

VOL-/CH-: Utilize para diminuir o volume e alterar o canal. 
O toque momentâneo da tecla corresponde ao comando de canal. Para 
alteração do volume, mantenha a tecla pressionada por alguns segundos;

POWER: Pressione para ligar/desligar o equipamento.
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2.2.  Painel traseiro

1 - ANT IN: Local para conexão da antena de UHF;

2 - ANT OUT: Porta de saída do sinal de RF, também conhecida como Loop Out. 
Utilizado para encaminhar o mesmo sinal de antena para instalação de outros 
pontos;

3 - AV: Saída do sinal de Áudio e Vídeo (vídeo composto);

4 - HDMI: Saída do sinal HDMI. Resolução máxima de 1920 x 1080;

5 - POWER: Alimentação elétrica do equipamento, conecte a fonte
 de alimentação do equipamento

1 2 3 4 5
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2.3. Controle remoto

POWER: Liga ou desliga o conversor;

MUTE: Ativa ou desativa o som;

SUB: Ativa e desativa a legenda, se disponível;

CC: Ativa e desativa a função Closed Caption;

EPG: Exibe o guia eletrônico de programação;

INFO: Exibe na tela informações do programa atual;

AUDIO: Seleciona o idioma;

REC: Ativa a função de gravação;

MENU: Exibe o menu principal;

EXIT: Sai do menu atual ou retornar ao menu 
anterior;

CH+/-: Permite navegar pelos menus e alternar 
entre canais acima ou abaixo do atual;

VOL+/-: Aumentar/Diminuir volume;

OK: Exibe a lista de canais ou con�rma uma 
operação;
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FAV: Exibe lista de canais favoritos;

TV/RADIO: Altera entre modo TV e modo Rádio;

RECALL: Retorna ao penúltimo canal sintonizado;

GOTO: Salta diretamente para um tempo especí�co;

0 – 9: Selecione um canal diretamente ou utilize para digitar números;

REV: Permite retroceder rapidamente;

FWD: Permite avançar rapidamente;

PREV: Permite voltar para o item anterior;

NEXT: Permite avançar para o item seguinte;

PLAY: Inicia a reprodução;

TIMESHIFT: Pausa a reprodução ao vivo. Disponível apenas quando houver 
algum dispositivo de armazenamento USB conectado ao conversor;

STOP: Cancela a reprodução;

TECLAS COLORIDAS: Dependendo da aplicação, estas teclas têm funções 
diferentes. Durante a reprodução ao vivo, a tecla verde alterna entre as 
resoluções de tela possíveis, a tecla amarela alterna entre os formatos de tela 
possíveis e tecla azul dá acesso à agenda de programação. Se disponível, 
veri�que na tela a função correspondente a cada tecla.

Controles e Funções
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3. Instalação

3.1.  Instalando as pilhas
Remova a tampa traseira do controle remoto e coloque as pilhas modelo AAA.

3.2.  Conexões

1. Conecte o cabo que vem
 da antena UHF na entrada
 RF IN do conversor;

2. Escolha uma das saídas de vídeo
 (AV ou HDMI) e conecte ao seu televisor 

3. Conecte a fonte de alimentação que 
acompanha o produto no conversor e a 
uma tomada mais próxima.

Cabo
AV

Cabo
HDMI

Fonte de
Alimentação

Cabo
Coaxial

Antena

O controle remoto não funcionará se houver algum obstáculo entre ele e o 
receptor.



Manual do Usuário
G200

Instalação

8

Veri�que se o padrão da sua tomada é o mesmo da fonte de 
alimentação do conversor. 

Para evitar a ocorrência de choques elétricos, não abra a fonte de 
alimentação ou a tampa do receptor.

Quando conectar o seu conversor a outro equipamento, veri�que as 
instruções do equipamento em questão. 

Certi�que-se que todos os equipamentos estejam desligados antes de 
conectá-los

Por motivos de segurança, utilize sempre a fonte de alimentação que 
acompanha o produto.
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4. Iniciando o Sistema

 Se estiver instalando o conversor pela primeira vez ou restaurando os 
padrões de fábrica, a seguinte tela será exibida.

i. Utilize as teclas direcionais do seu controle para selecionar as opções que 
desejar para o idioma e o país do seu conversor;

ii. Selecione Busca de canais para
iniciar a busca automática de canais.

iii. Uma vez �nalizada a sintonia de 
canais, você está pronto para utilizar 
os recursos que o conversor possui.
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5. Menus

Para acessar os menus desejados, utilize as teclas direcionais do seu controle 
remoto. Se preferir, a navegação pode ser realizada através das teclas disponíveis 
no painel frontal do equipamento.

5.1. Programa

Editar Programa: Utilize este menu 
para editar suas preferências de 
programa Mover, Ocultar, Bloquear, 
Excluir, Adicionar Favoritos ou 
Renomear. As teclas direcionais 
possibilitam a navegação
dentro do menu.

A senha padrão do conversor para 
desbloqueio de canais é “00000000”. 
Para alterá-la vá até o menu Sistema 
> Rede�nir senha
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Programação (EPG):  Exibe toda a lista de programação do canal selecionado, 
desde que esta seja disponibilizada pela emissora.
Através das teclas direcionais é possível navegar através da lista. Pressione a tecla 
OK para acessar a interface e reservar
um programa especí�co.

Classi�car: É possível organizar os
canais sintonizados das seguintes
maneiras:
i. Ord. Numérica: Organiza os canais 
em ordem numérica;
ii. Seq. Pesquisa: Organiza os canais 
conforme a sequência de busca;
iii. Ord. Alfabética: Organiza os canais em ordem alfabética;
iv. Ord. Estação: Organiza os canais de acordo com as estações.

Número Lógico : Habilita ou desabilita a informação de numeração lógica dos 
canais. Se desabilitado, os canais irão aparecer no display em ordem numérica 
simples (C001, C002, C003) e não mais pela numeração lógica da emissora (Ex.: 
57.01, 45.01).
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5.2. Imagem
 
Formato de tela: Con�gure o formato da tela de acordo com a sua preferência;

Resolução: Se julgar que a imagem não está aparecendo da maneira correta, 
ajuste de acordo com sua preferência. Este menu apresenta as opções mais 
comuns para a interface HDMI.

Padrão de cor: Selecione o padrão 
de cor compatível com seu televisor.
Esta função se aplica apenas para a 
saída AV.

Transparência: É possível optar por 
uma interface mais transparente selecionando o nível de ajuste que desejar.



Este recurso deve ser ativado apenas em caso de instalação com antenas UHF 
ampli�cadas. O uso incorreto deste recurso pode dani�car o equipamento.
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5.3. Busca de canais

Busca automática: Utilize esta função 
para fazer a busca automática dos 
canais disponíveis na sua região; 

Busca manual: Selecione manualmente
o canal que deseja buscar;

País: Selecione seu país de origem;

Alimentação Antena: Ativa ou desativa o recurso de alimentação para antenas 
compatíveis. Se ativado, um sinal de tensão de 5V será disponibilizado na saída 
de RF do seu conversor.

One Segment: Habilita ou desabilita a sintonia de canais padrão One Segment 
para dispositivos móveis (tablet, smartphone, etc.).

Menus
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5.4. Hora

Fuso Horário:  Selecione Automático ou Manual para de�nição de hora GMT;

Região:  Selecione a região do país,
quando o fuso horário estiver 
de�nido no modo automático;

Fuso Horário: Selecione a zona
horária, quando o fuso horário
estiver de�nido no modo manual; 

Sleep: Permite ao usuário escolher por quanto tempo o conversor deve �car 
ligado antes de desligar sozinho.

Ligar/Desligar:  Esta função permite ao usuário escolher um momento especí�co 
para que o conversor ligue e desligue automaticamente.

5.5. Opção

Idioma:  Selecione o idioma dos menus;

Idioma de áudio:  Selecione o idioma
de áudio preferido para assistir aos 
canais de TV. Se o idioma selecionado 
não estiver disponível, o idioma padrão 
será aplicado;

Saída de áudio digital:  Selecione o modo de saída de áudio digital.

Menus
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5.6. Sistema
 
Controle dos pais: É possível restringir o acesso à canais que sejam 
inadequados para crianças. Para restringir ou bloquear o canal será necessário 
entrar com a senha padrão ou com sua própria senha, caso tenha alterado 
anteriormente.

De�nir senha: De�na ou altere a 
senha do seu receptor. Esta senha será 
utilizada para, por exemplo, programas
 bloqueados ou para a restauração dos 
padrões de fábrica.

Con�guração de fábrica: Permite 
restaurar o conversor para as 
con�gurações originais de fábrica. Selecione a função, entre com sua senha e em 
seguida pressione OK.

Atualização de software: Utilize esta função para atualizar seu conversor, 
sempre que algum novo arquivo de �rmware estiver disponibilizado no site da 
Greatek.

i. OAD: Atualização pela emissora;

ii. Atualização de software: Atualização via dispositivo USB.

Menus
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5.7. USB

Multimídia: Central multimídia para reprodução de fotos, músicas, vídeos e 
gravações realizadas através do próprio aparelho.

Con�guração de foto: Permite con�gurar o modo de visualização dos arquivos 
de imagem contidos em um 
dispositivo USB.

i. Tempo : Utilize as teclas direcionais 
para selecionar o tempo de exibição 
de cada foto durante a reprodução 
automática;

ii. Transição: Utilize as teclas 
direcionais para selecionar o efeito de
transição entre as fotos;

iii. Formato de tela: Selecione MANTER para exibir as fotos no seu aspecto 
original ou IGNORAR para exibição de tela cheia.

Con�guração de �lme: Este menu permite a con�guração de parâmetros de 
legenda, como por exemplo o tamanho, e as cores da letra e do fundo.

Con�guração de PVR: Permite con�gurar o dispositivo USB conectado ao 
conversor.

Menus
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6. Multimídia

Utilize esta função para reproduzir 
em seu conversor, seus arquivos
preferidos de música, suas fotos, 
�lmes e programas gravados.

6.1. Música
 
Utilize as teclas direcionais para navegar entre as pastas e arquivos disponíveis 
no dispositivo USB. As teclas de reprodução possibilitam a visualização dos 
arquivos de áudio. 

Utilize o botão Recall para 
retornar a uma pasta acima.

Para controlar a repetição dos 
arquivos, utilize o botão amarelo
do controle remoto.
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6.2. Foto
 
Utilize as teclas direcionais para navegar entre as pastas e arquivos disponíveis 
no dispositivo USB. As teclas de 
reprodução possibilitam a 
visualização das imagens. 

Utilize o botão RECALL para 
retornar a uma pasta acima.
Para exibição das imagens em 
grade de miniaturas, pressione o 
botão de cor azul. 

Para visualização em tela cheia, em 
modo de apresentação, pressione o botão vermelho.
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6.3. Filme
 
Utilize as teclas direcionais para navegar entre as pastas e arquivos disponíveis 
no dispositivo USB. 

O botão OK possibilita uma 
visualização rápida do arquivo. 

Pressionando o botão vermelho
é possível alternar entre visualização 
ou reprodução em tela cheia.

Para controlar a repetição dos arquivos, utilize o botão amarelo do controle 
remoto.
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6.4. PVR
 
Utilize este menu para acessar as programações gravadas através do seu 
equipamento.

Os arquivos de gravação serão 
automaticamente armazenados 
na pasta HBVPR. 

Para uma melhor organização 
você pode renomear os arquivos
utilizando comandos simples, 
basta pressionar o botão verde em cima do arquivo desejado

Para excluir alguma gravação, basta selecionar o item através do botão amarelo, 
pressionar OK e con�rmar a ação.



SUPORTE TÉCNICO
(12) 3932-2501 / 3932-2502

suporte@greatek.com.br

Horário de Atendimento
Segunda a Quinta: 8h às 18h

Sexta: 8h às 17h




