UMATV 2ª Box
Guia de utilização rápida

Comando

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

Stand by
Sem som (Mute)
Controlar a televisão
Gravar
Mais informação
Mudar de canal ou navegar 		
para cima
7. Avançar ou navegar para a direita
8. Mudar de canal ou navegar 		
para baixo
9. Ir para o menu
10. OK/Selecionar ou Play/Pausa
num conteúdo
11. Recuar ou navegar para a esquerda
12. Voltar ao menu anterior
13. Volume
14. Números e letras

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.
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.

Navegar

Ao ligar a box, encontra-se no menu principal.
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 para cada conteúdo ou saber mais
sobre os mesmos, pressione a tecla
.
Para mudar de canal, prima as
ou
ou insira o número do canal desejado com as teclas
teclas
alfanuméricas.

Pressione a tecla
de canais.		

sobre a emissão de um programa para aceder ao Guia rápido 			

Sugestões para uma navegação rápida

– Para saber mais sobre o conteúdo selecionado pressione a tecla
;
– 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 à lista de canais pressione as teclas
a emissão do programa.

e

durante 		

Informação do conteúdo

Pressione a tecla
sobre um programa ou conteúdo do videoclube
para aceder a toda a informação sobre o mesmo.

Para aceder à descrição, conteúdos relacionados, elenco e apps relacionadas pressione 		
a tecla
.

Canais

Na área CANAIS pode consultar os programas em emissão de todos 		
os canais, navegando com as teclas
e
.
Para aceder ao guia rápido de canais, prima a tecla
quando está a ver
um canal. Utilize as teclas
ou
e
ou
para navegar.
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 6 dias.

Aceda aos seus canais preferidos no PC, tablet e smartphone através da app NOS TV.

Guia de TV

Na área GUIA tem disponível a programação de todos os canais, 		
com informação desde os últimos 7 dias até aos 6 dias seguintes.
Utilize as teclas
ou
para navegar entre programas e as teclas
ou
para navegar entre canais.

Para saber mais sobre um conteúdo, pressione a tecla

sobre o mesmo.

Gravações

Na área GRAVAÇÕES encontra todas as gravações realizadas e agendadas.
Para gravar um programa que está a ver ou vai dar no futuro, pressione
a tecla
sobre o mesmo e escolha GRAVAR. No caso de uma série,
selecione GRAVAR SÉRIE.
Os episódios das séries serão agrupados por temporada na área
GRAVAÇÕES.
Para apagar ou proteger uma gravação vá a GRAVAÇÕES, navegue até 		
à gravação em causa e selecione a tecla
.

A barra de progresso indica se o conteúdo já foi parcial ou integralmente visto.

N Play

Na área N PLAY tem acesso direto e ilimitado a milhares de filmes, séries
completas e desenhos animados, em HD.
Aqui pode subscrever o serviço por 7,50€/mês e descobrir todo o catálogo
disponível, navegando pelas várias categorias de destaques, filmes e séries
de todos os géneros. Na área MAIS KIDS encontra todo o catálogo infantil.

O N Play está também disponível no PC,tablet e smartphone através da app NOS N Play.

Videoclube

Aqui encontra milhares de títulos que pode alugar por 48 horas
ou comprar e fazer a sua coleção de filmes. 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.

Altere o PIN de aluguer na sua box principal.

Pesquisa

No menu, selecione PESQUISA para procurar conteúdos em simultâneo
no Guia, no Videoclube e nas Gravações.
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.

Pode inserir o nome parcialmente e são-lhe dadas sugestões.

Apps

Na área APPS estão disponíveis as aplicações de Cliente, 			
de entretenimento, de informação e utilitárias, como o Player Youtube,
Liga NOS, Tempo, consulta e adesão à fatura eletrónica, alterações 		
de contactos entre muitas outras.

Para gerir os seus canais premium e packs de canais vá à sua box principal ou aceda à Área 		
de Cliente em nos.pt

Definições

Nesta área pode configurar a sua experiência de televisão. Aqui pode:
– Mudar o seu perfil;
– Definir qual a lista de canais que quer ver (total ou apenas a versão
HD dos canais);
– Bloquear canais ou conteúdos;
– Alterar parâmetros de áudio e imagem.

PINs por defeito:
– Bloqueio: 0000
– Aluguer, Compra 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 2.0 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.
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