Comando 2.0
Guia utilização rápida

Comando

Acompanhe a nova forma de ver televisão com um comando totalmente
inovador.
1.
2.
3.
4.
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13.
14.

Stand by
Sem som (Mute)
Controlar a televisão
Gravar
Gosto
Navegar para cima
Forward ou navegar para a direita
Navegar para baixo
Ir para o menu
Mostrar as opções disponíveis para
cada conteúdo ou selecionar opção
Rewind ou navegar para a esquerda
Voltar ao ecrã anterior
Volume
Números e letras

Para garantir uma experiência de Alta Definição deve utilizar uma televisão HD Ready ou Full
HD, ligada à Box 2.0 através de um cabo HDMI.

Navegação

Ao ligar a Box 2.0, encontra-se no menu principal. Para começar a ver
televisão, pressione a tecla
ou aguarde alguns segundos até o menu
desaparecer.

Para ver as opções disponíveis em cada conteúdo e confirmar escolhas,
pressione a tecla
.
Use as teclas
menu Iris pressione
pressione
.

para navegar.Sempre que quiser voltar ao
. Quando quiser sair de um determinado menu,

Para mudar de canal prima as teclas
desejado com as teclas númericas.

ou

ou insira o nº do canal

Várias teclas têm comportamentos distintos se mantiver as mesmas pressionadas.

Dicas de navegação rápida

–– Pressione as teclas

ou

para aceder ao zapping rápido

–– Caso esteja a ver um determinado canal e queira regressar ao que
estava a ver antes, mantenha a tecla
pressionada durante alguns
instantes
–– Caso esteja num menu e queira voltar à emissão do conteúdo,
mantenha a tecla
pressionada durante alguns instantes
–– Pressione durante alguns instantes a tecla
o conteúdo

para colocar em PAUSA

Guia

Na área de GUIA tem disponível a programação para todos os canais
ao longo da próxima semana e da semana que passou.
Utilize as teclas

ou

,

ou

para navegar rapidamente.

Ao entrar no GUIA, consulte a programação por CANAL, GÉNERO e DIA,
ou aceda aos melhores programas, recomendados especialmente para si.
É através do GUIA que acede aos milhares de programas gravados
automaticamente, e que pode ver durante 7 dias.

As gravações automáticas estão alojadas num disco virtual remoto e podem ser vistas
durante 7 dias.

Recomendações
e menu Antes, Agora e A Seguir

Ao aceder ao menu principal, a Iris dá-lhe recomendações de programas
de acordo com as suas preferências. Sem que tenha de procurar,			
à distância de um clique.
A barra ANTES, AGORA e A SEGUIR permite ver a informação sobre
os programas anteriores, o programa atual e os programa seguintes.
Pode ainda aceder à grelha de programação do canal.

Para ver a barra, prima a tecla

quando está a ver um canal.

Pode também navegar para cima ou para baixo para ver informação sobre
outros canais, sem sair do canal em que está sintonizado.

Se quiser ver o programa que já terminou, escolha ANTES, prima a tecla

e selecione VER.

Gravação Automática
e Restart TV

Gravação Automática é uma funcionalidade gratuita para clientes Iris
que permite gravar automaticamente mais de 10.000 programas e vê-los
durante 7 dias.
Para aceder aos programas, vá ao GUIA, ao menu ANTES, AGORA 		
e A SEGUIR, à PESQUISA ou utilize a funcionalidade RELACIONADOS.
Quando quiser ver um programa que já começou ou já terminou prima 		
a tecla
sobre o mesmo e selecione as opções VER DO INÍCIO ou VER.

Para gerir as suas preferências e conhecer os termos e condições da funcionalidade 			
de Gravação Automática, vá a MENU > APPS > CONFIGURAÇÃO IRIS.

Gravação

Para gravar um programa prima a tecla

.

Pode fazer o mesmo nas opções do programa, ao selecionar a tecla
e escolher GRAVAR.
Para gravar uma série, que está a ver ou que vai dar no futuro, pressione
a tecla
e selecione GRAVAR SÉRIE. Os episódios são agrupados por
temporada no ARQUIVO.
Para apagar uma gravação vá ao ARQUIVO, selecione a tecla
a gravação e escolha APAGAR GRAVAÇÃO.

sobre 		

Para proteger uma gravação escolha PROTEGER GRAVAÇÃO.
Consulte regularmente o espaço disponível no disco na área de OPÇÕES
do menu Iris.

O círculo
O círculo

significa que o conteúdo foi visto integralmente.
significa que o conteúdo foi visto parcialmente.

Videoclube

O maior VIDEOCLUBE do país tem milhares de títulos que pode alugar
por 48 horas ou comprar para fazer a sua coleção de filmes.
Navegue pelas categorias para escolher o filme que quer ver ou utilize
a PESQUISA para procurar um filme específico ou todos os filmes de um
ator ou realizador.

Para alugar ou comprar um título, ou para ver detalhes sobre o mesmo,
pressione a tecla
.
Pode ainda aderir aos Packs de Conteúdos e, por um preço fixo mensal,
ter acesso a milhares de conteúdos infantis, filmes, séries e de música.
O PIN por defeito é o 5555.

Para alterar o PIN de aluguer vá ao ícone
ALTERAR PIN DE ALUGUER.

> CONFIGURAÇÕES IRIS > SEGURANÇA >

Pesquisa

No menu Iris, selecione PESQUISA para procurar conteúdos 			
em simultâneo na TELEVISÃO, VIDEOCLUBE e ARQUIVO.
Para iniciar a busca, insira o título de um programa ou filme ou o nome
de um ator ou realizador, utilizando as teclas do comando.
Quando faz uma pesquisa por palavra-chave, os resultados devolvidos
também incluem os programas de televisão emitidos nos últimos 7 dias.
No GUIA pode pesquisar por CANAL, GÉNERO ou DIA. Na opção
GÉNERO faça as combinações que desejar. Exemplos:
–– filmes/comédia/últimos dias
–– séries/policial/agora
–– desporto/futebol/esta noite
–– documentários/natureza/a seguir
–– informação/nacional/amanhã
Selecione a tecla
sobre um conteúdo e encontre conteúdos
RELACIONADOS com o programa que está a ver.

Na lista de resultados pode colocar a gravar qualquer programa que ainda não tenha sido
emitido, pressionando a tecla
.

APPS

Nas APPS estão disponíveis todas as aplicações de apoio ao cliente:
Gestão de Conta, Saldo e Extrato, Consulta de Fatura Eletrónica, entre
outros.
Estão também disponíveis aplicações grátis de entretenimento,
informação e utilitárias:
–– Desporto
–– Jogos
–– Informação
–– Compras
–– Vídeos
–– Legendagem

Consulte as novidades em APPS ou em nos.pt/appstv

Gestão de conta

Aceda à aplicação GESTÃO DE CONTA para trocar, adicionar e remover
serviços adicionais, usando o plafond associado ao seu pacote.
Para aceder, selecione APPS e, sobre GESTÃO DE CONTA, prima a tecla
e insira o pin de acesso (por defeito é o 5555).
Inicialmente, o seu pacote estará completo. Caso remova um dos serviços
adicionais terá que adicionar outros serviços de igual valor.
Se adicionar um serviço com um valor mensal superior àquele que
removeu, o valor extra pacote ser-lhe-á sempre apresentado para que não
tenha surpresas na sua fatura.
Para adicionar ou remover canais de Desporto Premium, aceda à aplicação
CANAIS DE DESPORTO PREMIUM.

A adesão aos serviços adicionais implica um período de fidelização de 30 dias. Após este
período é possível trocar os serviços por outros.

Opções

Nesta área

pode configurar a sua experiência de televisão.

Aqui pode:
–– criar e gerir listas de canais favoritos
–– na lista de canais, mostrar apenas a versão HD
–– bloquear canais
–– gerir pins
–– alterar parâmetros de áudio e imagem
–– consultar o espaço disponível no disco
–– ver o vídeo Bem vindo à Iris
–– criar novos perfis e selecionar avatar para o perfil (por defeito, sempre
que liga a televisão está no Perfil Família)

PIN por defeito:
– Bloqueio: 0000
– Aluguer e Gestão de Conta: 5555

Controle a televisão com o comando

A Box 2.0 inclui um comando universal inovador, simples e intuitivo para
controlar a box e a sua televisão. Para controlar a televisão, opte pela
programação automática (recomendada) ou manual:
Programação automática
1. Ligue a televisão
2. Pressione as teclas
e
simultaneamente até a luz verde 		
da tecla
piscar duas vezes
3. Introduza o código 991, utilizando as teclas numéricas (a tecla
deverá piscar duas vezes após introduzir o último número)
4. Pressione a tecla
5. Quando a pesquisa automática encontra o código que controla a sua
televisão esta desliga-se. Nesse momento pressione de imediato
a tecla
para guardar o código
6. O comando está programado

Depois de programar o comando para controlar a televisão, deve carregar na tecla
sempre que quiser controlar a televisão.

Programação manual
É necessário introduzir um código de 4 dígitos para programar o comando.
Veja em nos.pt, na área de suporte, os códigos correspondentes à sua
televisão:
1. Ligue a televisão
2. Pressione as teclas
e
simultaneamente, até a luz verde 		
da tecla
piscar duas vezes
3. Introduza os 4 dígitos do código da sua televisão, utilizando as teclas
numéricas. A tecla
pisca duas vezes após introduzir o último dígito
4. Pressione a tecla
e de seguida a tecla
5. Caso tenha conseguido desligar a televisão, o comando encontra-se
programado

Quando pressiona a tecla
é possível controlar a televisão durante 15 segundos.
Caso queira controlar todas as funções da Box 2.0 antes do fim deste período, pressione
novamente a tecla
.
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