MANUAL DE UTILIZAÇÃO

BOXHD
IMAGEM ALTA DEFINIÇÃO 16:9

SOM DOLBY DIGITAL 5.1

GUIA TV SEMANAL

BEM-VINDO

AO MUNDO
DA TELEVISÃO DIGITAL
DE ALTA DEFINIÇÃO.

A sua nova BOX tem para si inúmeras vantagens que vão mudar
a forma como vê televisão.
A partir de agora passa a ter acesso à melhor imagem em Alta
definição, com cores mais nítidas e vivas. Usufrua do som Dolby
Digital 5.1 e recrie em sua casa uma verdadeira experiência
de cinema.
Com a sua BOX pode consultar toda a programação semanal
através da Barra de Programação ou do Guia TV.

LIGAR A BOX

1

Ligue o cabo coaxial à sua BOX

2

Ligue a BOX à sua televisão de acordo com as características da sua TV (HDMI/Scart).

3

Ligue o cabo de alimentação entre a ficha de alimentação da BOX e a corrente eléctrica.

Só deve ligar a ficha de alimentação à corrente eléctrica depois de todas as outras ligações estarem efectuadas de forma correcta.

Insira o cartão de acesso com a seta na direcção da ranhura do painel lateral da BOX.

1

NOTA: Para ligação a outros equipamentos consulte o manual
de utilização.

2

3

NAVEGAR NOS MENUS

A tecla
abre o menu principal que permite
o acesso às seguintes funcionalidades:
Guia TV e Definições.

CONSULTAR A PROGRAMAÇÃO
Pode consultar toda a programação utilizando:
• Barra de Programação, onde encontra
a programação actual e seguinte do canal (pressione
a tecla
do comando);
• Guia TV, que dispõe da programação para os 7 dias
seguintes (pressione a tecla Guia TV do comando).

Para navegar pelos diferentes menus e ecrãs da BOX
utilize as teclas e a tecla
do comando para
confirmar a sua escolha.

BARRA DE PROGRAMAÇÃO
Na barra de programação pode ver a programação actual
e seguinte dos canais. Esta aparece sempre que:
• Muda de canal;
• Pressiona as teclas
• Pressiona a tecla

ou

;

.

Para usar a Barra de Programação:
• Pressione
pressione

e para navegar pelos canais e depois
para seleccionar.

• Pressione a tecla
• Pressione a tecla
NOTA: Veja em detalhe o comando no verso deste guia
de utilização rápida

para mudar a lista de canais.
para consultar o programa seguinte.

• Pressione
para ver informação detalhada
do programa seleccionado.

GUIA TV
Através do Guia TV pode navegar pelos canais e ver
a respectiva programação para os próximos 7 dias.

Após a escolha do canal pressione a tecla , seleccione
o dia carregue na tecla
para ver a programação do
canal/dia escolhido.
Seleccione um programa e pressione
menu:

para abrir o

• Ver programa;
• Info para abrir um ecrã com informação detalhada
do programa seleccionado.
A Barra 1 indica o tempo decorrido do programa em
exibição.
Pressione a tecla
lista.

para seleccionar outro canal da

CRIAR LISTA DE FAVORITOS
Na opção Definições do menu principal pode criar as suas
listas de canais favoritos (até um limite de 5 listas) e assim
encontrar rapidamente os seus canais preferidos.

COMANDO

Liga e desliga o som

GUIA Abre o Guia TV
(7 dias de programação)

Liga e desliga a BOX
BOX Ao pressionar esta tecla
passa a controlar a BOX

DVR Acesso às gravações
MENU Abre o menu principal
EXIT Sai de todos os menus
VOL +/- Aumenta/diminui o volume
TECLAS

Abre a Barra de Programação

(programação actual e seguinte do canal)

P +/- Muda de canal

Movem o cursor no ecrã

Sobre os menus, confirma a escolha

Teclas numéricas para escolha directa de
canal, introdução de PIN ou introdução
de outros dados numéricos
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