Televisão e comando
Guia utilização rápida

Comando por voz
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Ligar/Desligar
Sem som (Mute)
Controlo por voz
Play/Pausa
Recuar
Avançar
Navegar para cima
Navegar para a direita/Avançar
30 segundos na emissão
Navegar para baixo
Navegar para a esquerda /Recuar
7 segundos na emissão
OK/Selecionar
Voltar ao menu anterior
Ir para menu
Mais informação
Mudar de canal
Volume
Teclas alfanuméricas

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.

Primeira instalação da box

Ao ligar a box pela primeira vez, são-lhe apresentados vários ecrãs para
que conclua o processo de instalação:
– Apresentação dos Termos e Condições do serviço
– Configuração da Gravação Automática, que permite gravar milhares
de programas para ver durante 7 dias
– Criação do perfil.
A cor da luz na box indica diferentes estados:
– Azul: box ligada
– Cor-de-rosa: box em modo hibernar.

Para gerir as suas preferências vá a MENU >

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 ativo. Pode criar um perfil para cada elemento da família.
Introduza um nome, selecione um avatar e pode ainda definir um PIN.
Na TV será apresentado um link e um código que deve introduzir no seu
browser para concluir o processo. Ao navegar com o seu perfil ativo,
poderá receber recomendações cada vez mais personalizadas, definir
a lista de conteúdos para ver mais tarde ou ver a lista dos atores/
realizadores que está a seguir.
Ter um perfil também lhe permite controlar melhor a visualização dos
conteúdos na televisão. Exemplo: numa gravação comum a todos 		
os perfis, é possível saber exatamente o estado de visualização da mesma
por cada perfil.

Navegar

Ao ligar a box, encontra-se no menu principal.
Use as teclas
para navegar e a tecla
que quiser voltar ao menu principal, pressione

para selecionar. Sempre
.

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 teclas C ou C ou insira o número
do canal desejado com as teclas alfanuméricas.

Pressione a tecla

sobre a emissão de um programa para aceder ao Guia rápido de canais.

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 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: descrição, conteúdos
relacionados, elenco, classificação IMDB e outras opções disponíveis por
conteúdo: 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.

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 6 dias.
Para aceder, prima a tecla
Utilize as teclas

e

quando está a ver um canal.

para navegar no guia rápido de canais.

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

A Minha TV

Navegue com o seu perfil 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 atores ou séries que selecionou para seguir
• Os conteúdos que marcou para ver mais tarde ou que não acabou
de ver
• 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.

Explorar

Descubra novos conteúdos, nesta área encontre:
• Os programas que estão a dar nos canais que vais vê
• Os programas mais visto 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.

Guia

Na área GUIA pode consultar os programas em emissão de todos os
canais, navegando com as teclas

e

.

Do lado direito do ecrã entre no Guia e aceda à 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, as teclas ou
para navegar entre canais e as teclas ou para saltar entre dias.

Navegue com o seu perfil ativo para receber recomendações personalizadas por canal.

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.
Pode ainda aderir ao NOS Play, um pack de conteúdos que lhe dá acesso
ilimitado a milhares de filmes, séries e desenhos animados, em HD e em
todos os ecrãs.

Para alterar o PIN de aluguer vá a

> CONFIGURAÇÕES > SEGURANÇA.

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 muitas outras.

Consulte as novidades em APPS ou em nos.pt

Gestão de Conta

Aceda à aplicação GESTÃO DE CONTA para adicionar, remover e trocar
serviços adicionais.
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.
Sempre que entrar na aplicação, o seu pacote está completo.
Caso remova um dos serviços adicionais, o pacote ficará incompleto 		
e terá que adicionar outros serviços, de valor igual ou superior.
Se adicionar um serviço com um valor mensal superior ao que removeu,
o valor extra pacote ser-lhe-á sempre apresentado, para que não tenha
surpresas na sua fatura.

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

Pesquisa

No menu, selecione para procurar conteúdos em simultâneo na
televisão, 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.
Filtre os resultados por Canais, Videoclube, NOS Play ou Pessoas.

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

Definições

Nesta área pode configurar a sua experiência de televisão. Para aceder
escolha . Aqui pode:
• Criar e gerir perfis
• Definir qual a lista de canais que quer ver (total, apenas a versão HD
dos canais ou apenas os canais que tem subscritos)
• Bloquear canais ou conteúdos
• Criar a sua lista personalizada de canais
• Definir o modo hibernar com um intervalo de tempo ao fim do qual 		
a box se desliga, caso não haja interação
• Alterar parâmetros de áudio e imagem
• Consultar o espaço disponível para gravações.

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

Controlo por voz

Com esta funcionalidade pode utilizar a sua voz para aceder a algumas
opções de forma muito rápida, como, por exemplo, mudar de canal.
Para utilizar o controlo por voz deve:
• Pressionar botão
• Dizer uma das opções:
• Mudar para canal [posição do canal]
• Mudar para [nome do canal]
• Abrir [nome da aplicação]
• Pesquisar/Procurar [nome do programa, conteúdo do Videoclube
ou ator/realizador].
• Soltar botão.

Pode utilizar o botão

em qualquer ecrã em que se encontre.

Comando

A tecnologia utilizada neste comando permite uma resposta imediata no
controlo da box, sem que a mesma tenha que estar na sua linha de vista.
Devido a esta nova tecnologia, a box fica emparelhada ao respetivo
comando, respondendo apenas com o comando entregue no momento
da instalação.

Caso pretenda utilizar o mesmo comando para duas box ou utilizar dois comandos para 		
a mesma box, consulte nos.pt/manuais
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