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Capítulo

1

Instalar recetores externos
A opção do adaptador multimédia da consola P80 permite
que esta exiba conteúdos fornecidos pelos recetores
externos, em vez do sintonizador interno da consola. Para as
instalações que utilizam estes recetores para processar sinais
de TV de entrada, o adaptador multimédia oferece aos
utilizadores a mesma experiência de utilizador. Selecionam
canais de televisão a partir do mesmo guia do canal e
alternam entre televisão e outras informações (tal como o
Preva Net ou Goal Compass) da mesma forma.
O adaptador multimédia aceita sinais de vídeo de 720p x 60
fps através de uma ligação HDMI a partir de um de vários
recetores externos diferentes. (Consulte a lista de recetores
que acompanha este manual para obter a lista de marcas e
modelos dos recetores suportados.) Estes recetores têm
apenas um único mecanismo de controlo em comum, um
controlo remoto de infravermelhos (IV). Por esse motivo, o
adaptador multimédia da consola P80 funciona como o
controlo remoto de cada recetor certificado para funcionar
com ele.
Atenção: certifique-se de que instala, configura e testa o recetor
externo e o guia do canal da primeira consola P80 antes de
efetuar os procedimentos indicados neste capítulo noutras
consolas. Assim que um transmissor de IV é conectado a um
recetor, não é possível removê-lo facilmente.
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Acerca dos tipos de canais
Juntamente com o adaptador multimédia, a consola P80
suporta uma ampla variedade de formatos de televisão (TV) e
vídeo. Além disso, ao funcionar com um recetor externo, a
consola pode suportar alguns formatos de várias maneiras.
Por exemplo, alguns recetores podem aceitar uma
combinação de canais de satélite, cabo e Internet, passando
todos para a consola através de um cabo HDMI.
A figura e tabela seguintes apresentam os possíveis caminhos
que os sinais de TV e vídeo podem seguir para chegar às
consolas P80 em instalações normais.
Nota: alguns destes caminhos de sinais poderão não estar
instalados nas suas instalações.

Figura 1: Caminhos de canais para a consola P80

7

Instalar recetores externos

Tabela 1. Comentários acerca dos caminhos de sinais
Elemento Comentários
Vários tipos de sinais de TV e vídeo de entrada chegam
às suas instalações a partir de uma combinação de
fontes de cabo, satélite, difusão e Internet.
O equipamento de terminal de distribuição local nas
instalações recebe canais de cabo, difusão terrestre e
TV por satélite e atribui-lhes novos números de canais,
se necessário.
Os recetores externos instalados junto de cada consola
P80 recebem sinais de TV por cabo, TV por satélite e
baseados no Protocolo Internet (IP) e atribui-lhes novos
números de canais, se necessário.
Nota: os tipos específicos de sinais disponíveis através
do recetor externo podem variar dependendo da sua
marca e modelo. Para obter mais informações, consulte
a documentação que acompanha os seus recetores.
Os sinais de TV do terminal de distribuição chegam à
consola através de um cabo coaxial. O cabo é ligado ao
sintonizador interno da consola através de um conector
tipo F.
Os segmentos de vídeo e as listas de reprodução
baseadas na Internet (IP) chegam à consola através da
sua ligação Ethernet.
Os sinais de vídeo do adaptador externo chegam à
consola através do seu conector HDMI.

Para evitar confusão, este manual descreve os canais de
entrada em termos da forma como chegam às consolas.
Se um canal chega à consola
através de...

Este manual refere-se a ele como...

Um cabo coaxial

Um canal de cabo

Um cabo HDMI

Um canal HDMI

Um cabo Ethernet

Um canal IP
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Configurar recetores
Para configurar e testar os recetores externos que deseja
utilizar com as consolas P80, deve ter as seguintes
ferramentas:
Monitor compatível com HDMI com capacidade para
exibir um sinal de 720p a 60 fotogramas por segundo
 Controlo remoto de infravermelhos de um dos recetores
Importante: antes de iniciar a configuração dos recetores, reveja
e familiarize-se com as instruções. Deve saber como chegar aos
menus de configuração antes de iniciar o seguinte procedimento.



Dica: se possível, configure os recetores antes de chegar às
instalações de fitness. Desta forma, poderá percorrer as
instalações sem ter de levar consigo o monitor à medida que
configura os recetores instalados.
Para configurar os recetores:
1. Ligue a fonte de alimentação do recetor ao mesmo e a
uma tomada elétrica CA.
2. Ligue o monitor ao recetor.
3. Ligue o recetor a uma fonte de um sinal de televisão
apropriado.
4. Ative o recetor e utilize os seus menus de configuração
para selecionar as seguintes opções:
– Resolução de 720p (1280 x 720) x 60 fps
– Legendas fechadas (se a instalação necessitar de
legendas fechadas disponíveis, deve configurá-las nos
recetores)

Instalar recetores externos
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Criar a lista de canais
Com um dos recetores ligados e em funcionamento, crie uma
lista dos canais que deverão estar disponíveis no guia do
canal nas consolas P80. Para cada canal, observe a sequência
de dígitos que deve introduzir através do controlo remoto
para selecionar o canal diretamente (sem utilizar os botões
«canal para cima» e «canal para baixo»).
Dica: em muitos casos, a lista de canais disponibilizada pelo
prestador de serviços de TV das instalações contém as
informações da sequência de dígitos necessária.
Se estiver a utilizar recetores I-O DATA, selecione os doze
canais que o proprietário das instalações pretende
disponibilizar. Programe esses canais na lista de seleção
rápida e, ao mesmo tempo, registe qual o canal atribuído a
cada tecla de seleção rápida.
Importante: ao configurar ou mover um recetor DirecTV, não
prima a tecla Resolução.
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Ligar cabos HDMI e de controlo remoto às
consolas
AVISO Antes de retirar a cobertura de acesso de uma

consola P80 ou alterar alguma das suas ligações,
certifique-se de que está desligada da fonte de
alimentação. Se a consola já estiver instalada num
equipamento de fitness, certifique-se de que o
equipamento também está desligado da fonte de
alimentação.

Quando retirar a cobertura de acesso da parte traseira de
cada consola P80, irá ver dois cabos que já foram ligados
dentro da consola, conforme apresentado na figura e tabela a
seguir.

Figura 2: Conectores do adaptador multimédia na consola P80
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Tabela 2. Identificação do conector do adaptador multimédia
Conector Função
HDMI

Tipo de conector
Tomada HDMI

Controlo remoto Interligação de três conectores

Depois de ter encaminhado o cabo extensor HDMI e o cabo
do controlo remoto através da estrutura do equipamento de
fitness e do suporte da consola, ligue-os a estes conectores.
Nota: para obter informações específicas sobre o
encaminhamento de cabos em equipamentos de fitness,
consulte o guia de montagem do modelo do equipamento
específico em que está a trabalhar (AMT, EFX, passadeira ou
bicicleta).
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Instalar recetores em caixas de derivação
Cada recetor externo nas suas instalações deve ser alojado
numa caixa de derivação de elevada capacidade. Este
revestimento é uma substituição direta de uma junção em T
existente; as suas ranhuras de ventilação e a plataforma
elevada do recetor mantêm o aparelho a uma baixa
temperatura durante a utilização. Por sua vez, o espaço na
parte inferior foi aproveitado para a instalação da fonte de
alimentação do recetor.
Quando coloca o recetor na caixa de derivação, posicione-o
de forma a que os controlos fiquem virados para cima e os
conectores para baixo, conforme apresentado na figura
seguinte.

Figura 3: Posicionamento do recetor e da ranhura do cabo
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Nota: se necessitar de passar os cabos HDMI e de controlo
remoto através da parte traseira da caixa de derivação,
insira-os na ranhura na base da caixa (apresentado na figura
anterior). Para fechar as entradas não utilizadas, insira uma
tampa de extremidade, conforme apresentado na figura
seguinte.

Figura 4: Instalação da tampa da extremidade na caixa de
derivação
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Ligar recetores
O transmissor de IV está equipado com um vedante adesivo
de espuma. Quando aplicado em um recetor, este vedante
mantém o transmissor posicionado corretamente e isolado de
qualquer tipo de luz ambiente que entre na caixa de
derivação.
Importante: o vedante de espuma está forrado com um adesivo
permanente e extremamente resistente. Não remova o
revestimento do vedante até que esteja pronto para instalar o
transmissor de IV.
Para ligar um recetor:
1. Se necessário, ligue o cabo da fonte de alimentação ao
conector de energia no recetor.
2. Ligue uma das extremidades do cabo HDMI ao cabo
extensor HDMI que sai do equipamento de fitness no qual
está atualmente a trabalhar.
3. Ligue a outra extremidade do cabo HDMI à tomada HDMI
no recetor.
4. Localize a porta de IV no recetor. Geralmente, esta porta
é uma abertura pequena e transparente no painel frontal
do recetor, embora possa ser concebida para ser difícil de
ver.
Importante: se não tiver a certeza da localização da porta de
IV, consulte a documentação do recetor ou entre em contacto
com o fabricante do recetor.
5. Posicione o transmissor de IV de forma a que o vedante
possa rodear a porta de IV sem colocar qualquer tensão
sobre o cabo do controlo remoto.
6. Remova o revestimento do vedante.
7. Certifique-se de que o vedante não está a bloquear
qualquer parte da porta de IV e, em seguida, encaixe o
transmissor de IV no lugar, conforme apresentado na
figura seguinte.

Figura 5: Colocação do transmissor de IV

Capítulo
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Configurar consolas P80
Depois da instalação e configuração dos recetores externos, a
configuração das consolas P80 para que os reconheçam
implica as seguintes tarefas:
Ativação do adaptador multimédia em cada consola P80
Criação de uma lista de canais na primeira consola
Exportação da lista de canais final da primeira consola
para as restantes
Este capítulo descreve como realizar estas tarefas.





Editar o guia do canal
Cada consola P80 contém um ficheiro de texto formatado,
com o nome channel-guide.json, o qual descreve o guia do
canal nessa consola. A Precor fornece um utilitário de
software chamado Editor do canal Precor que facilita o
processo de criação e modificação desse ficheiro.
O apoio ao cliente da Precor irá enviar-lhe uma mensagem de
correio eletrónico com uma hiperligação de hipertexto. Ao
clicar nessa ligação, descarrega um ficheiro de arquivo .zip
com o instalador e o guia do utilizador deste utilitário.
Consulte o guia do utilizador para obter instruções sobre
como criar e editar o ficheiro do guia do canal.
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Ativar o adaptador multimédia
Por padrão, a consola P80 é configurada para utilizar o seu
sintonizador interno, em vez da opção do adaptador
multimédia. Antes de poder importar o seu ficheiro de lista de
canais final, deve ativar o adaptador multimédia.
Para configurar a consola P80 para que aceite sinais do
adaptador multimédia:
1. No ecrã de boas-vindas, prima e mantenha premida a
tecla de Pausa.

Figura 6: Tecla de pausa

2. Enquanto mantém a tecla de Pausa premida, prima cada
uma das seguintes teclas uma vez na ordem apresentada.
Tendo em conta o diagrama abaixo, prima:
1234
Canal para cima
Diminuir o volume
Aumentar o volume
Canal para baixo

Figura 7: Código de segurança para definições

3. Liberte a tecla de Pausa.

Configurar consolas P80

4. Utilizando o teclado numérico no ecrã, toque nos
seguintes números para inserir a palavra-passe:
5651565
5. Toque em OK.
6. No menu Definições, selecione Definições do sistema,
Definições da TV e depois Fonte de TV.
7. Selecione Definir caixa superior da lista Fonte de TV e
depois toque em OK.
8. Toque duas vezes em VOLTAR para regressar ao menu
Definições.
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Para importar o ficheiro do guia do canal:
1. No menu Definições, toque em Definições do sistema,
Definições da TV e depois Exportar/importar lista de
canais.
2. Quando a caixa estiver selecionada, toque em Importar
da unidade USB. O ficheiro da guia do canal atual é
carregado e o guia do canal apresenta os nomes
atualizados dos canais.
3. Toque em OK para regressar ao menu Definições do
sistema e depois toque em VOLTAR para regressar ao
menu Definições.
4. Toque duas vezes em VOLTAR para regressar ao ecrã de
boas-vindas.
Importante: deve regressar ao ecrã de boas-vindas antes de
remover a unidade USB.
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Exportar o guia do canal para outras
consolas P80
Depois de instalar o ficheiro do guia do canal na primeira
consola P80 e de o ter testado, exporte-o para uma unidade
USB para distribuí-lo por outras consolas P80 nas suas
instalações. Além de poupar tempo, isto assegura que a lista
de canais é consistente em todos os seus equipamentos de
fitness.
Para exportar o ficheiro do guia do canal a partir da sua
consola:
1. No ecrã de boas-vindas, prima e mantenha premida a
tecla de Pausa.

Figura 8: Tecla de pausa

2. Enquanto mantém a tecla de Pausa premida, prima cada
uma das seguintes teclas uma vez na ordem apresentada.
Tendo em conta o diagrama abaixo, prima:
1234
Canal para cima
Diminuir o volume
Aumentar o volume
Canal para baixo

Figura 9: Código de segurança para definições

3. Liberte a tecla de Pausa.
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4. Utilizando o teclado numérico no ecrã, toque nos
seguintes números para inserir a palavra-passe:
5651565
5. Toque em OK.
6. Insira uma unidade USB na consola.
7. No menu Definições, toque em Definições do sistema.
8. No menu Definições do sistema, toque em Definições da
TV e, em seguida, em Exportar/Importar lista de canais.
9. Quando a caixa estiver acesa, toque em Exportar para
unidade USB. O ficheiro do guia do canal é guardado na
sua unidade USB.
10. Toque em OK para regressar ao menu Definições do
sistema.
11. Toque duas vezes em VOLTAR para regressar ao ecrã de
boas-vindas.
Importante: deve regressar ao ecrã de boas-vindas antes de
remover a unidade USB.
12. Retire a unidade USB na consola.
Nota: antes de ser possível importar o guia do canal para
outras consolas P80, deve certificar-se de que os adaptadores
multimédia nessas consolas estão ativados (consulte Ativar o
adaptador multimédia).

Capítulo
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Manutenção do adaptador
multimédia
As seções neste capítulo contêm informações sobre como
corrigir problemas no adaptador multimédia e como receber
assistência.
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Resolução de problemas
Se tiver problemas com o adaptador multimédia, consulte as
soluções comuns na seguinte tabela antes de contactar o
apoio ao cliente da Precor ou o seu revendedor Precor.
Problema

Soluções possíveis

Não é reproduzido qualquer
som ou imagem em um ou
mais canais.

•

Verifique se todos os cabos
estão devidamente colocados e
conectados.

•

Verifique se as sequências de
marcação definidas no guia do
canal estão corretas.

•

Se estiver a utilizar recetores
I-O DATA, verifique se a lista
de seleção rápida no recetor foi
definida corretamente.

•

Verifique se o recetor continua
configurado para 720p. Se não
estiver, utilize um controlo
remoto para reconfigurar o
recetor.

Os canais de cabo (ou os
canais HDMI) no guia do
canal não são exibidos
corretamente.

•

A consola P80 não recebe
canais HDMI nem canais de
cabo em simultâneo.

Depois de o utilizador alterar
o canal, as mensagens de
texto a descrever o novo canal
permanecem no ecrã durante
sete ou mais segundos.

•

Se estiver a utilizar recetores
I-O DATA, verifique se a lista
de seleção rápida no recetor foi
definida corretamente e se o
guia do canal na consola P80
está a utilizá-la.

•

Alguns fabricantes de recetores
incluem este comportamento
no seu software e não há forma
de desativá-lo.

Manutenção do adaptador multimédia
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Remover e substituir o transmissor de IV
Na maioria das circunstâncias, a Precor não recomenda a
remoção do transmissor de IV, uma vez que foi montado no
recetor externo. Porém, poderá ser necessário remover o
transmissor por um dos seguintes motivos:
O transmissor não está a funcionar corretamente.
A programação do transmissor perdeu-se ou está
corrompida, sendo necessário reconfigurá-la através do
controlo remoto.
Antes de remover o transmissor, certifique-se de que os
seguintes itens estão disponíveis:







Um fio preto curto, com um comprimento ligeiramente
maior do que a largura do transmissor
Um substituto para o transmissor (se este tiver defeito)
ou para o vedante adesivo (se for possível reutilizar o
transmissor)

Para remover o transmissor de IV:
1. Estique o fio e coloque-o na superfície do recetor externo.
2. Enquanto mantém o fio esticado, mova-o pela superfície
do recetor de forma a que possa atravessar o vedante
adesivo, passando o mais perto possível do recetor.
3. Retire o transmissor de IV do recetor.
4. Remova a maior quantidade de vedante possível do
recetor e do transmissor de IV.
5. Se for possível reutilizar o mesmo transmissor de IV,
remova a parte traseira de um dos lados do novo vedante
adesivo. Aplique o novo vedante no mesmo local em que
o anterior fora aplicado no transmissor.
Assim que a superfície do recetor esteja limpa, é possível
recolocar o transmissor de IV seguindo os mesmos passos da
montagem original (consulte Ligar recetores).
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Como obter apoio
Não tente reparar o equipamento à exceção das tarefas de
manutenção. Caso detete a falta de algum item, contacte o
seu revendedor. Para mais informações quanto aos contactos
do Apoio ao Cliente ou uma lista dos centros de apoio
autorizados Precor, visite o website da Precor em
http://www.precor.com.
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