Box 3.0 Ultra HD 4K
Guia de utilização rápida
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Box 3.0 Ultra HD 4K

Para começar, deve começar por fazer a ligação da box.

1. Ligação da box

1

1
2
3
4
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Saída de cabo de sinal
Saída HDMI
Saída de cabo de rede (Ethernet)
Saída de eletricidade
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2. Instalar a box
Para fazer a ligação à televisão (que pode ser Full HD, HD Ready ou Ultra HD 4K):
1 Ligue cabo de sinal à box

e à tomada TV

2 Ligue a box à televisão com o cabo HDMI
3 Ligue a box ao router

com o cabo de cabo de rede (Ethernet)

4 Ligue a box à tomada de eletricidade com o cabo
5 Ligue a televisão
6 No comando da televisão carregue no botão INPUT/SOURCE/AV 			
e seleccione a opção HDMI.
7 Siga as instruções que aparecem na televisão.

4

Box 3.0 Ultra HD 4K

3. O seu comando

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ligar/Desligar
Play/Pausa
Recuar na emissão
Avançar na emissão
Navegar para cima
OK/Selecionar
Navegar para a esquerda/
Recuar 7 segundos na emissão
8. Navegar para a direita/Avançar
30 segundos na emissão
9. Navegar para baixo
10. Mais informação
11. Voltar ao menu anterior
12. Ir para menu
13. Mudar de canal
14. Volume
15. Teclas alfanuméricas
16. Pesquisar
17. Sem som (Mute)

voltar

1

menu

2

•

abc
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ghi
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pqrs

jkl
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tuv

3

def

6

mno

9

wxyz
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IMPORTANTE: para sua segurança utilize as pilhas corretamente
Utilize exclusivamente com duas pilhas Alcalinas AAA ou duas pilhas Heavy Duty AAA.
Não pode misturar uma pilha Alcalina AAA com uma pilha Heavy Duty AAA nem uma pilha
nova com uma pilha usada.
Caso não siga estas instruções o comando não garante segurança na utilização.
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4. Ligar a box à internet
Cabo de rede (cabo Ethernet)
Ligue a box ao router com o cabo de rede (cabo Ethernet). Apenas com esta
ligação conseguirá tirar o máximo partido da sua box UMA.

5. Compreender as luzes da box
A cor da luz na box indica diferentes estados:
- Azul: box ligada
- Azul intermitente: box a ligar
- Roxo: box em modo hibernar (stand-by)
- Roxo intermitente: box está com problemas de conetividade.
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6. Navegar
Para aceder ao menu principal pressione o botão menu.
Use as teclas
para navegar e a tecla para selecionar.
Sempre que quiser voltar ao menu principal, pressione .
Quando quiser sair de um determinado menu, pressione .
Para aceder às opções disponíveis de cada conteúdo, pressione a tecla .
Para mudar de canal, prima as teclas C ou C ou insira o número do canal
desejado com as teclas alfanuméricas.

7. Sugestões para uma navegação rápida
– Para saber mais sobre o conteúdo selecionado pressione a tecla
– Para ver um conteúdo de imediato, pressione a tecla sobre o mesmo
– Caso esteja a ver um determinado canal e queira regressar ao que estava a
ver anteriormente, mantenha a tecla pressionada durante alguns instantes
– Caso esteja numa área do menu e queira voltar à emissão do conteúdo,
mantenha a tecla pressionada durante alguns instantes
– Para aceder ao guia rápido de canais pressione as teclas e durante 		
a emissão do programa.
– Para navegar num conteúdo rapidamente mantenha as teclas
de
navegação pressionadas durante alguns instantes.
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8. Informação do conteúdo
Pressione a tecla sobre um programa ou conteúdo do videoclube para ver
a toda a informação: descrição, conteúdos relacionados, elenco, classificação
IMDB e outras opções disponíveis por conteúdo, como: GRAVAR, ALUGAR,
VER MAIS TARDE, SEGUIR, entre outros.

Consulte na área A MINHA TV
do menu os conteúdos que
marcou para ver mais tarde
ou para seguir.

9. Guia rápido de canais
Nesta área pode ver toda a programação do canal que está sintonizado: o
programa atual, os programas dos últimos 7 dias e os programas dos próximos
7 dias.
Utilize as teclas e para aceder e navegar no guia rápido de canais.

Para saber mais sobre um
conteúdo, pressione a tecla .
Para ver o conteúdo de imediato
pressione a tecla .
8

Box 3.0 Ultra HD 4K

10. A Minha TV
Navegue com o seu perfil TV ativo e na área A MINHA TV encontra todos
os seus conteúdos, tais como:
– As suas gravações realizadas e agendadas organizadas por temáticas
– A lista de conteúdos dos atores que marcou para seguir
– Todos os episódios disponíveis das séries que marcou para seguir
– Os conteúdos que marcou para ver mais tarde
– A lista de conteúdos que deixou a meio e quer continuar a ver
– Os Packs de Conteúdos subscritos e os seus filmes alugados 			
ou comprados no Videoclube.
Para gravar, seguir um programa ou marcá-lo para ver mais tarde, pressione
a tecla sobre o mesmo e escolha GRAVAR ou VER MAIS TARDE. No caso
de uma série, selecione GRAVAR SÉRIE ou SEGUIR SÉRIE.
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11. Explorar
Na área Explorar, descubra todos os conteúdos do seu interesse.
Aqui pode encontrar:
– Os programas que estão a dar nos canais que mais vê
– Os programas mais vistos por todos
– Os programas recomendados para si
– Conteúdos organizados por temática: Filmes e Séries, Gastronomia,
Tecnologia, Natureza ou Atualidade
– Conteúdos para todas as ocasiões: Para rir, Para emocionar, Para lá da
realidade, Para arrepiar ou Para as crianças.

Consulte esta área
regularmente para descobrir
novos conteúdos.
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12. Guia
Na área GUIA pode consultar os programas em emissão de todos os canais,
navegando com as teclas e .

Para alterar o seu guia
predefinido vá às DEFINIÇÕES
e em configurações mude
para Guia por dia.

Entre no Guia por dia ou Guia por canal, para aceder à programação
de todos os canais, com informação desde os últimos 7 dias até aos 7 dias
seguintes .
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13. Videoclube
Aqui encontra milhares de filmes que pode alugar por 48 horas ou comprar 		
e fazer a sua coleção. Navegue pelas categorias e escolha o filme que quer ver.
Para ver mais detalhes sobre o mesmo, pressione a tecla .
Os conteúdos alugados ou comprados ficam disponíveis em ALUGUERES 		
E COMPRAS e na área A MINHA TV.

Para alterar o PIN de aluguer
vá a > CONFIGURAÇÕES >
SEGURANÇA.
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14. NOS Play
Com o NOS Play tem acesso ilimitado a milhares de filmes, séries completas 		
e desenhos animados, em HD e em todos os ecrãs.
No menu principal pode aderir ao NOS Play e descobrir todo o catálogo
disponível, navegando pelas várias categorias de destaques, filmes e séries
de todos os géneros.

15. Apps
Na área APPS estão disponíveis as aplicações de cliente, de entretenimento,
de informação e utilitárias, como o YouTube, Liga NOS, tempo, consulta 		
e adesão à fatura eletrónica, alterações de contactos entre outras.

Consulte as novidades
em APPS ou em nos.pt
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16. Gestão de Conta
Aceda à aplicação GESTÃO DE CONTA para ativar Canais Premium e Packs
de Conteúdos.
Para aceder, vá a APPS > ÁREA DE CLIENTE, prima a tecla sobre a aplicação
e insira o PIN de acesso. Por defeito é o 5555.

A adesão aos serviços
adicionais implica um período
de fidelização de 30 dias. Após
este período é possível trocar
os serviços por outros.
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17. Pesquisa
No menu, ou seleccionando o botão do seu comando, pode procurar
conteúdos em simultâneo na televisão, no videoclube e nas gravações.
Pode também procurar atores/realizadores.
Para iniciar a busca, insira o título de um programa, filme ou o nome de um ator
ou realizador, utilizando as teclas alfanuméricas do comando.
Filtre os resultados por Canais, Videoclube, NOS Play, Pessoas, entre outros.

Pode inserir o nome
parcialmente e são-lhe dadas
sugestões.
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18. Definições
Em definições pode configurar a sua televisão de acordo com as suas
preferências. No menu, seleccione
– Definir qual a lista de canais que quer ver
– Gerir o seu armazenamento de gravações manuais
– Definir um novo nome para a sua box
– Definir o modo hibernar com um intervalo de tempo ao fim do qual a box 		
se desliga, caso não haja interação
– Emparelhar o seu comando bluetooth com a box
– Alterar as definições de vídeo e áudio da box
– Ativar/ Desativar as recomendações
– Alterar o idioma do menu
Para além disto poderá alterar e consultar todos os seus PINs de acesso, bem
como aceder a toda a informação legal e licenças da box UMA.
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19. Perfis
Para ter uma experiência de televisão mais personalizada, com conteúdos
recomendados, crie um perfil e sempre que vir televisão, navegue com o seu
perfil TV ativo. Pode criar um perfil para cada elemento da família.
Nesta área pode ativar, criar ou editar os perfis da box. Para aceder, escolha 		
o avatar que está disponível na barra superior do menu. Aqui pode:
– Alterar o perfil que está ativo na box
– Editar as configurações dos perfis já existentes (nome, avatar, PIN, consultar
NOS ID)
– Criar um novo perfil para um novo membro da família ou um perfil 		
para crianças (Perfil Kids).
Ao navegar com o seu perfil ativo, poderá receber recomendações cada vez
mais personalizadas, definir a lista de conteúdos para ver mais tarde, ver a lista
dos atores/realizadores que está a seguir e definir a sua lista de canais favoritos.

PINs por defeito:
– Bloqueio: 0000
– Aluguer e Gestão de Conta: 5555
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20. Resolução de Problemas
No caso da sua box apresentar alguma anomalia:
1º Verifique as ligações do seu equipamento
Certifique-se que as ligações entre a TV e a box estão corretamente realizadas (HDMI).
2º Certifique-se que a box está ligada à internet
Box ligada por cabo Ethernet
Certifique-se que o router está ligado e verifique também a ligação dos cabos do router e da box. 		
Se continuar sem televisão, desligue e volte a ligar o seu router. Experimente ligar o cabo Ethernet a outro
equipamento (por exemplo um PC) ou se tiver outro cabo Ethernet tente ligá-lo à box e ao router. Caso não
resolva contacte a linha de Apoio ao Cliente NOS.
Box ligada por Wi-Fi
Certifique-se que o router está ligado e que a box está dentro do alcance da rede Wi-Fi. Se não captar o sinal
de Wi-Fi necessário para garantir acesso a andar para trás nos seus programas e filmes preferidos, acesso à App
Youtube, sinal 4k ou outras aplicações, tente colocar a box perto do router e teste a ligação por Wi-Fi. Caso o
problema se mantenha, experimente utilizar a rede Wi-Fi noutro dispositivo. Se não conseguir aceder à Internet
noutro dispositivo, poderá estar perante uma interrupção no serviço. Contacte a linha de Apoio ao Cliente.
Verificar qualidade do sinal
Para verificar a qualidade do sinal Wi-Fi, na box aceda ao menu Definições> Internet na box> Wi-Fi:
- ou - a sua rede tem elevada qualidade
- ou - a qualidade do sinal não é a recomendada
Se mantiver os problemas de rede, após os passos descritos acima, contacte a linha de Apoio ao Cliente.
3º Desligue e volte a ligar a box, a TV e o router da eletricidade
Se os equipamentos continuarem sem funcionar corretamente efetue os procedimentos em baixo
apresentados, de acordo com o tipo de constrangimento que verifica:
Sem imagem/imagem distorcida
Se não tiver imagem ou a imagem estiver distorcida, no comando carregue em INPUT/SOURCE/ HDMI/AV
e verifique que escolheu a opção correcta.
Sem som
Verifique no comando da TV e do equipamento se a opção mute está ativa. Tente aumentar o volume 		
no comando da TV e no comando da box.
Sem ligação à internet
Se efetuou todos os passos para garantir a ligação da box à internet e nenhum resultou ligue para a Linha 		
de Apoio ao Cliente NOS – 16990.
Box desligada ou sem luzes
Verifique se o cabo de electricidade está corretamente ligado à tomada e se a box está ligada. Caso não
resulte, teste o equipamento noutra tomada para garantir que o constrangimento não está relacionado com
a rede elétrica da habitação.
Box não responde ao comando
Se o equipamento deixar de responder ao comando:
1. Verifique se as pilhas estão bem colocadas
2. Substitua as pilhas do comando.
Caso os dois passos em cima não funcionem, pode significar que o comando não está emparelhado com sua
box. Para emparelhar (1) carregue em simultâneo nas teclas do comando 1 + Power e (2) na box pressione
durante 3 segundos o botão power . Quando carregar numa tecla qualquer no comando, o seu comando
e a box irão emparelhar
Formato de imagem parece errado
Altere o formato da imagem na sua TV (4:3 = convencional, 16:9 = ecrã panorâmico).
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Resolução de Problemas (cont.)
Informação importante de segurança
A sua box foi produzida de acordo com os padrões internacionais de segurança, no entanto, terá de seguir alguns
cuidados para sua proteção. Leia as instruções abaixo.
Aviso: O contacto com corrente alternada pode ser letal ou causar choque elétrico grave.
Para evitar o risco de choque elétrico:
– Nunca abra o adaptador da fonte de alimentação, uma vez que existem, no seu interior, componentes 		
de alta-voltagem. Não existem peças para utilização direta dentro do adaptador
– Nunca remova a parte superior do equipamento. Não existem peças para utilização direta no seu interior
– Garanta que todas as ligações elétricas estão corretamente efetuadas
– Não ligue o equipamento à corrente elétrica antes de ter efetuado a ligação dos restantes cabos
– Antes de desconectar qualquer outro equipamento do seu painel traseiro, coloque o equipamento em
stand-by e depois desligue o mesmo da corrente elétrica, retirando a ficha da tomada da parede
– Nunca introduza objetos estranhos nas aberturas e orifícios do equipamento.
Armazenamento
– Se não utilizar imediatamente a box, após subscrição, poderá ser armazenada na sua embalagem original, num
local seco e fresco
– Antes de a utilizar deverá aguardar até que atinja a temperatura ambiente
– A utilização deve ser feita no interior a uma temperatura ambiente máxima de 40°C
– Não deve ser colocada num local com exposição solar direta ou excessiva e/ou radiação de calor, nem ser
sujeita a água ou condensação.
Manutenção
Antes de limpar o equipamento desligue-o sempre da corrente elétrica e desligue também o cabo de sinal. Para
limpar o equipamento, tire o pó com um pano limpo e seco ou ligeiramente humedecido com água destilada.
Nunca utilize detergente. Não abra o equipamento.
Manuseio
De forma a evitar estragos, não pegue no equipamento nem altere a sua localização enquanto ligado à
eletricidade. Caso mude o equipamento para um lugar com temperatura diferente do local original, aguarde que
este atinja a temperatura ambiente antes de o voltar a ligar à corrente elétrica. Na base da box existe uma etiqueta
que em nenhuma circunstância deve ser violada.
Questões ambientais
Caso elimine a embalagem da box ou as pilhas do comando, por favor assegure que são reciclados. Isto irá
reduzir a procura de polpa de celulose e novas matérias-primas, ao mesmo tempo que irá direcionar material para
reaproveitamento, que de outra forma seria depositado num aterro.
Se uma pilha contiver níveis de chumbo (Pb), mercúrio (Hg) ou cádmio acima do definido na diretiva 2006/66/EC,
os símbolos Pb, Hg ou Cd aparecem impressos na própria pilha em baixo do ícone de contentor de lixo que tem
uma cruz por cima.
Nunca deite o equipamento fora no seu lixo doméstico. Entregue-o numa loja NOS de forma a garantir a sua
correta reciclagem. Através destas medidas estará a ajudar à prevenção de consequências potencialmente
negativas ao ambiente e à saúde da população.
Ventilação
Não bloqueie as aberturas de ventilação do equipamento existentes na parte superior do mesmo. Deixe um
espaço suficiente em cima e ao redor do mesmo de forma a permitir a ventilação adequada. Nunca coloque o
equipamento em cima de carpete ou mobília com superfície mole. Não coloque o equipamento perto de algum
tipo de aquecimento. Não coloque nenhum outro equipamento eletrónico por cima deste.
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Reciclagem de equipamentos ARRIS
Não descarte este produto juntamente com lixo residencial ou comercial.

Entre em contato com as autoridades locais para obter informações
sobre as práticas estabelecidas para sua região.

2700005726

Alguns países ou regiões, como a União Européia, estabeleceram
sistemas de coleta e reciclagem de resíduos elétricos e eletrônicos.

