Caso necessário, resete seu
controle:
1. Pressione simultaneamente
as teclas HOME e 8 por
5 segundos até o LED piscar
e ficar aceso.
2. Pressione a tecla OK por
5 segundos até o LED piscar
duas vezes.
3. Pronto, seu controle
foi restaurado para as
configurações de fábrica.
Em seguida, faça o processo
de pareamento novamente.

4. CONFIGURE SEU
CONTROLE PARA
LIGAR E AJUSTAR O
VOLUME DA SUA TV
a. Após parear o controle,
siga as instruções na tela
e configure o controle da
Claro tv para ligar/desligar
e ajustar o volume da TV.
b. Você pode realizar esta
configuração posteriormente,
acessando na sua Claro tv:
Configurações > Sistema
> Comando de Voz >
Configurar Funções da TV.
Não está funcionando?
Siga as instruções na tela
da sua TV para realizar a
configuração manual.

Caso necessário, acesse
www.claro.com.br/
controle-remoto-voz
para configurar
manualmente usando
a função IR-Learning.

5. COMECE A USAR
SEU CONTROLE
REMOTO POR VOZ
Agora que o seu novo
controle está configurado,
pressione e segure o botão
VOZ para buscar conteúdos,
fazer gravações e ver
recomendações.
a. Pressione e segure o
botão VOZ até aparecer o
microfone na tela da sua TV.
b. Diga um comando de voz
para o controle enquanto
continua pressionando o
botão. A tela da TV mostrará
que está ouvindo seu
comando enquanto você
estiver falando.
c. Quando seu comando
estiver completo, solte
o botão VOZ. Sua fala
aparecerá na tela e o
comando será executado.
Não está funcionando?
Verifique se você está
pressionando corretamente
o botão VOZ enquanto fala no
controle e se o está soltando
após concluir seu comando.

SUGESTÕES PARA VOCÊ:
• Se você quiser buscar um
conteúdo, diga:
“Filmes de comédia”
“The Walking Dead”
“Lançamentos do NOW”
“Brad Pitt”
“Fernando Meirelles”

• Se você quiser assistir ao
seu canal favorito, diga:
“Canal Discovery”
“Acessar canal 604”

• Se você quiser acessar um
dos seus aplicativos, diga:
“Abrir Netflix”
“Acessar Claro música”

• Controle ainda outras
funções da sua TV com
muito mais facilidade, diga:
“Gravar” quando você estiver
assistindo ao seu programa
favorito e ele será gravado
no DVR.
“Minhas gravações”,
para acessar sua pasta
de gravações.

Para saber mais sobre o novo
controle remoto com busca
por voz e caso tenha dúvidas
sobre seu funcionamento,
acesse www.claro.com.br/
controle-remoto-voz.
Conteúdos disponíveis de acordo
com os direitos de exibição.

MANUAL DO SEU
NOVO CONTROLE
REMOTO COM
BUSCA POR

1. CONHEÇA
SEU CONTROLE
REMOTO POR VOZ

LIGA/DESLIGA TV
Configurado com a
a função voz.

HOME

Acesse o portal da Claro.

CONTROLE
DE VOLUME

NOW

Acesse o acervo com milhares
de conteúdos do NOW.

TECLADO
NUMÉRICO

LED DE STATUS

LIGA/DESLIGA
DECODER

3. CONECTE
SEU CONTROLE
AO DECODER VIA
BLUETOOTH

CONTROLE
POR VOZ

Pressione e segure
o botão, diga um comando
de voz e solte o botão.
Ex.: “Lançamentos do NOW”.

2. PREPARE SEU
CONTROLE PARA
SER CONFIGURADO
a. O seu controle já vem com
pilhas AAA na embalagem.
Veja como ligá-lo pela
primeira vez:
• Remova a tampa traseira
do controle e coloque
2 pilhas AAA.
• O LED de status
acenderá na cor azul por
60 segundos, indicando
que o seu controle entrou
em modo de pareamento
com seu decoder.
b. Verifique se a sua TV
e o seu decoder estão
ligados.
ON

Digite o número do canal
desejado, a senha de compra
ou o Bloqueio Parental do
seu decoder.

ON

Controle seu decoder sem
precisar apontar o controle
remoto na direção dele (via
Bluetooth). Veja como fazer:
a. Aproxime e aponte o
controle para o decoder.
Pressione o botão HOME
por 5 segundos até o LED
de status ficar azul e, na
tela da TV, aparecerem
as instruções para a
configuração do seu
controle remoto por voz.
b. Quando o controle concluir
o processo de pareamento,
a confirmação deverá
aparecer na tela da sua TV.
Se não houver confirmação,
pressione novamente o
botão HOME por 5 segundos.
c. Após a confirmação
do pareamento, siga as
instruções na tela da sua
TV e configure o controle
para também ligar/desligar
e controlar o volume
da sua TV.
Não está funcionando?
Verifique se as pilhas do
controle e a tampa estão
devidamente encaixadas
e se sua TV e seu decoder
estão ligados.

