Comando 1.0
Guia de utilização rápida
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Stand by - ligar/desligar
Mosaico
Sem som/Mute
Controlo da televisão
Controlo da Box 1.0
Controlo do DVD
Guia TV
Aceder às gravações
Aceder ao Videoclube
Pesquisa
Sair do Menu
Menu principal
Informações dos programas
Mudar de canal
Volume
OK
Teclas direcionais
Stop
Gravar
Retroceder
Avançar
Pausa
Play
Retroceder/avançar capítulo
Voltar
Aceder a estações de rádio
Teclas multifunções
Números e letras

ATENÇÃO: Este comando funciona exclusivamente com duas pilhas Alcalinas AA ou
duas pilhas Heavy Duty AA. O comando pode explodir se misturar uma pilha Alcalina
AA com uma pilha Heavy Duty AA ou misturar uma pilha nova com uma pilha usada.
As teclas e as funcionalidades relacionadas com a gravação só estão disponíveis
na Box 1.0 HD+DVR.

Navegar e controlar a emissão

Para navegar pelos menus da Box 1.0 usando o comando, utilize:
– A tecla
para abrir o menu principal
– As 4 teclas direcionais
para navegar no ecrã/nas opções
– A tecla
para confirmar a sua escolha
– A tecla
para regressar à emissão.

Sempre que estiver a ver um canal e se ausentar, pode parar a emissão
e retomá-la mais tarde. Pode ainda retroceder até 90 minutos na emissão
desde que não tenha mudado de canal durante esse período.

A funcionalidade gravação só está disponível na Box 1.0 HD+ DVR.

Menu principal

Aceda ao menu principal através da tecla
e pressione
confirmar o acesso às seguintes funcionalidades:

para

– Guia TV para navegar pela lista de canais e ter acesso à programação
– Videoclube para comprar ou ver filmes, séries e outros conteúdos
– Minhas gravações para aceder diretamente às suas gravações
– Pesquisa para procurar p
 rogramas
– Widgets para aceder a aplicações interativas gratuitas
– Área de cliente área onde pode gerir os seus serviços adicionais
– Definições para configurar as suas preferências: listas de canais
favoritos, bloquear canais, configurar gravações, idiomas, imagem 		
e som.

O Videoclube só está disponível para clientes do serviço cabo.

Procurar conteúdos

Com a Box 1.0 tem diferentes formas de pesquisar o programa que
pretende ver.
Barra de programação
Na barra de programação
pode ver informação sobre
a programação atual
e o programa seguinte.
Esta barra surge sempre que
muda de canal e sempre
que pressiona as teclas
e
ou a tecla
.

Guia TV
Em Menu > Guia TV pode:
– Navegar pelos canais
– Ver a programação de todos
os canais para os próximos
7 dias
– Agendar gravações
– Fazer zapping pelos canais.

Gestão de conta

Gira a sua conta a partir da televisão. No Menu aceda a MyZON 		
para subscrever ou cancelar serviços adicionais. Selecione:
– Canais Premium e Pacotes Temáticos para gerir os seus serviços
adicionais
– Canais SPORT TV para subscrever ou cancelar estes canais
(O PIN de acesso à gestão de conta é o 5555 por defeito)
– Gestão de Conta > Os Meus Serviços para consultar os serviços
adicionais que tem subscritos
– Gestão de Conta > Loja para encontrar os serviços que estão
disponíveis para subscrição.

A adesão aos serviços adicionais implica um período de fidelização de 30 dias.
Na área de gestão de conta só está disponível para os clientes com serviço de televisão
por cabo com Box 1.0 (exceto clientes hotelaria e grandes empresas).

Lista de canais favoritos

Para navegar de forma mais fácil pelos canais, a Box 1.0 permite que cada
membro da família crie a sua lista de canais favoritos:
1. Vá a Definições > Favoritos e selecione Nova Lista de Favoritos
2. Introduza o nome da lista e pressione
3. Navegue pela lista de canais e selecione os que deseja adicionar
à sua lista, utilizando a tecla

Para navegar pela lista de canais favoritos prima
a lista que criou.

, na barra de programação, e escolha 		

Gravar

Para gravar um programa
no momento em que está
a ser emitido, pressione

Para agendar uma gravação pode utilizar a barra de programação		
ou o Guia TV.
Escolha o programa, selecione gravar e de seguida pressione a tecla

Gravar Séries
Para gravar uma série através
de um único episódio
selecione a opção Gravar Série
no Guia TV ou na barra
de programação.

.

Ver gravações

Para aceder às suas gravações prima
ou vá a Menu > Minhas
Gravações.
Nesta área pode gerir as suas gravações. Por defeito encontra duas pastas
de gravações: Realizadas e Agendadas. Para criar novas pastas aceda 		
a Definições > Gravador (DVR) > Gerir Pastas.
Após gravar ou agendar a gravação de um programa pode associá-la
a uma pasta.

Para ver uma gravação selecione o que pretende, pressione
Ver.

A funcionalidade Gravação só está disponível na Box 1.0 HD+DVR.

e escolha

Quando está a ver uma gravação
pode fazer
.
Para sair da gravação prima a tecla
stop
.

Pode utilizar a barra de gravação para selecionar pastas e as suas
gravações, modificar áudio e legendas ou obter informação de uma
gravação.
Marcadores
Pode marcar um determinado
momento de um programa.
Pressione
para adicionar
um marcador e utilize as teclas
e
para saltar entre
marcadores.

Gerir gravações

Em Minhas Gravações selecione um programa e escolha Alterar
Parâmetros.
Aqui pode alterar o nome, associar a uma pasta e proteger ou bloquear
uma gravação. O PIN de Bloqueio é 0000, por defeito.
Em Definições > Gravador (DVR) > Configurar pode ativar a gestão
automática de memória. Isto significa que, quando necessário, 		
as gravações mais antigas são apagadas para criar espaço para novas
gravações.

Videoclube

No Videoclube estão disponíveis milhares de filmes e outros conteúdos
das mais diversas temáticas. São mais de 19.000 títulos para alugar quando
quiser. Pode também comprar filmes e guardá-los para sempre.
Aceda ao Videoclube através do Menu ou da tecla
e navegue 		
por todo o catálogo.

Na Pesquisa pode procurar um filme através do título ou procurar todos os
filmes de um determinado ator ou realizador. Use as teclas do comando
para escrever o título ou nome.
Para ver o filme, selecione Alugar ou Comprar e insira o PIN (por defeito
é o 5555).

O Videoclube só está disponível para clientes do serviço cabo.

Para consultar os seus alugueres ativos vá a Videoclube > Arquivo.
Os filmes alugados ficam disponíveis durante 48 horas.
É também no Arquivo que ficam guardados os filmes que comprou.
Pode aderir a pacotes temáticos de subscrição mensal que incluem
milhares de conteúdos que pode ver e rever, as vezes que quiser, por
um preço mensal fixo.
Saiba mais em nos.pt/videoclube

Programar o comando

A Box 1.0 inclui um comando universal que controla tanto a Box 1.0 como
a sua TV e/ou DVD. Siga as instruções de programação do comando.
Programação automática
1. Certifique-se que a sua televisão está ligada
2. Pressione e solte a tecla
do comando
3. Pressione a tecla
até que a luz vermelha da tecla
pisque duas
vezes
4. Pressione as teclas numéricas 991 A luz vermelha da tecla p
 iscará 2 vezes
5. Pressione a tecla P+ uma vez e espere que a televisão se desligue
enquanto a tecla
pisca a vermeho
6. Quando a televisão se desligar, pressione a tecla
para guardar este
código.
Programação manual
É necessário introduzir um código de 4 dígitos para programar o comando.
Veja em nos.pt os códigos possíveis para a marca da sua TV e de seguida,
execute os seguintes passos:
1. Ligue a televisão
2. Pressione e solte a tecla
do comando
3. Pressione a tecla
até que a luz vermelha da tecla
pisque 2 vezes
4. Introduza os 4 dígitos do código da sua televisão, utilizando as teclas
numéricas
5. Pressione a tecla
e verifique se a televisão se desliga
6. Ligue novamente a sua televisão pressionando uma tecla numérica
e verifique se todas as funções estão a funcionar corretamente.
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