

RECOMENDAÇÕESDE
SEGURANÇA
OobjetivodasecçãoRecomendaçõesdeSegurançaégarantirasegurançadosutilizadorese
prevenir os danos materiais. Por favor, leia este manual atentamente antes de utilizar a
MEOBox.ContéminformaçãoimportanterelativamenteàinstalaçãoeutilizaçãodaMEOBox.

Convenções

Aviso
Forneceinformaçãoouinstruçõesquedeveseguirdemodoaprevenirdanospessoais.


Atenção
Forneceinformaçãoouinstruçõesquedeveseguirdemodoaprevenirfalhasdoserviço
oudanosnaMEOBox.


Observação
Indicainformaçãoadicionalparareferência.


Verificações
Forneceaoutilizadorpontosdeverificaçãoparaumfuncionamentoestáveldosistema.



Símbolos

$WHQomR
Indicaçãodeumaatençãogeral.


Restrição
IndicaçãodeumaaçãoquenãodeveserrealizadasobreaMEOBox.


Instrução
Indicação de ação que deve ser executada para garantir o correto funcionamento da
MEOBox.
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Aviso



Fontedealimentação


Seouvirruídosanormais,sesentircheirosou
sesairfumodaMEOBox,desligueocabode
alimentação da tomada e contacte o apoio
técnico.



Desligue a MEOBox da coƌrenƚĞĚƵƌĂŶƚĞ
trovoadasouquandonãoforutilizadoĚƵƌĂŶƚĞ
umperşŽĚŽlongodeƚĞŵƉŽ͘




Seumcabodeáudio/vídeogerarcalorapós
aligação,desligueocabodealimentaçãoe
contactedeimediatooapoiotécnico.

Useocabodealimentaçãofornecido.Ousode

 um cabo de alimentação que não cumpra os
requisitostécnicospodeprovocardanos,ouo
sobreaquecimentodaMEOBox.
Insiraoconetordafontedealimentação

 comfirmezanopaineltraseiroda
MEOBox.




NãotoquenaMEOBox,cabode
alimentaçãoounafontedealimentação
comasmãoshúmidas.
Nãoligueváriosaparelhosaumaúnica
tomadaemsimultâneo.







Instalaçãoearmazenamento


Nãocoloqueobjetospesadossobrea

Mantenhasubstânciasinflamáveisou
spraysafastadosdaMEOBox.



MEOBoxcomoporexemploatelevisão.

NãoinstaleaMEOBoxemáreashúmidas
oupoeirentaseeviteainstalaçãojuntoa
aparelhosdeaquecimento.













Nãocoloquevasos,jarras,recipientescom
líquidosouembalagensdecosméticosou
medicamentosjuntodaMEOBox.



Recomendaçõesgerais


Mantenhaaspilhasdocomandoforado
alcancedascrianças,paraevitarqueestas
asinsiramnaboca.



Verifiqueseocabocoaxialestá
corretamenteligadoàterraantesdeligara
MEOBox.



Nãodestruaaspilhasusadas.ColoqueͲasno
Ecopontoindicado.



Geral
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Atenção



Potência


Duranteaatualizaçãodesoftwarenão
desligueaMEOBoxdacorrente.







Instalaçãoearmazenamento
 instruçõespresentesnoGuiadoUtilizador.



Nãodesmonte,repareoualtereaMEOBox
poriniciativaprópria.

Instale a MEOBox numa zona com boa
 ventilação.



MEOBox.



NãoabraaMEOBoxporriscodesofrerum
choqueelétrico.



Limpeoprodutocomumpanosecoe
suave.

Instale o produto de acordo com as

Nãocoloqueobjetospesadossobrea

1mRFXEUDRSDLQHOVXSHULRUGDMEOBox







Não vaporize água diretamente sobre a
MEOBox. Não use dissolventes químicos,
álcool ou detergentes para limpar a
MEOBox.








Geral




Nãoremovaocartãodescodificadorda
MEOBox.
Nãodeixecairnemsujeiteoprodutoa
impactos/choquesmecânicos.




Quandosubstituiraspilhasdocomando
assegureͲsequeusapilhasalcalinas.



Recomendaçõessobreodiscorígído
1.NomanuseamentodaMEOBoxtenhacuidadoparanãoodeixarcairoudanificar.Grandesimpactos
podemdanificarodiscorígido,queseencontranointeriordaMEOBox,ecausaraperdadegravações:
ͲOsdiscosrígidossãovulneráveisàscondiçõesexteriorescomoahumidadeoucalorexcessivopelo
quedeveráteratençãoàzonaondeaMEOBoxficaráinstalado;
ͲTenhaocuidadodenãomoveraMEOBoxcomoscabosligados.
2.Situaçõesemqueodiscorígidopodeficardanificadooucausarperdadegravações:
ͲImpactosmecânicosouquedadoequipamento;
Ͳ Ocorrência de uma falha de energia quando estão a ocorrer gravações ou a ser reproduzidos
conteúdosdodisco;
ͲDesligara MEOBoxdacorrenteelétricaquandoestãoaocorrergravações ouaserreproduzidos
conteúdosdodisco;
ͲMovimentaraMEOBoxquandoseencontraligadoeestãoaocorrergravaçõesouaserreproduzidos
conteúdosdodisco;
ͲOsdadospodemtornarͲseirrecuperáveisporoutrosmotivosimprevisíveiscomoaexistênciadeum
vírusdesoftware.
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DESCRIÇÃO DA MEOBOX
Sobre a MEOBox
Se a MEOBox não funcionar corretamente, abrir a tampa ou repará la por
conta própria é perigoso. Se detetar alguma anomalia, por favor entre em
contacto com o apoio técnico.

Funções principais da MEObox
Exibição em HD
Suporte de emissão de vídeo de alta resolução até 1080p, permiƟndo
usufruir de vídeo claro e níƟdo.
Gravações e Pausa TV
Controle a sua televisão com a Pausa TV parando e retomando a emissão
quando pretende. A função de gravador de vídeo pessoal irá permiƟr gravar
e reproduzir as gravações posteriormente.
Guia TV
No Guia TV pode consultar a programação dos canais para os próximos 7 dias,
agendar gravações e criar lembretes para os programas que não quer perder.
Som Dolby Digital
Produz som digital através da ligação da MEOBox a um ampliĮcador por
meios da porta de saída SPDIF, que suporta Dolby Digital.
Desfrute de conteúdos com um disco USB externo
Permite reproduzir Įcheiros de imagem uƟlizando um disposiƟvo de
armazenamento USB.
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POR

DESCRIÇÃO DA MEOBOX

Conteúdosdaembalagem
VerifiqueseaembalagemdaMEOBoxcontémtodososcomponentes. 
Seestiverincompleta,porfavorcontacteoapoiotécnico.



MEOBox






CaboHDMI








Cabodealimentaçãoe
fontedealimentação



CaboSCART




Comandoepilhas 
(AAAx2)



Cartãodescodificador



ManualdeUtilizador




Outrasinformaçõessobre
oproduto
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DetalhesdaMEOBox
Estasecçãodescreveonomeeafunçãodoscomponentesnopainelfrontal
enopaineltraseirodaMEOBox.

Painelfrontal
EstasecçãodescreveosbotõeseLEDsnopainelfrontaldaMEOBox.











Nome

 LEDverde
 LEDvermelho
 Visor

Descrição

OLEDverdeacendequandoa MEOBox estáligada.
O LED verde pisca quando é recebido um sinal
infravermelhodocomando.
O LEDvermelhoacende quandoestáadecorreruma
gravação.
Apresenta informaçõesrelevantes de acordo com as
açõesdoutilizador,taiscomo:
ͲRelógioquandoaMEOBoxestáemstandby;
ͲNúmerodecanalquandoestáaverTVemdireto;
Ͳ“Dvr”nareproduçãodeconteúdosgravados;
Ͳ“Rep”quandoemPausaTV.

 Setasdirecionais
MENU
GRAVAR
GUIATV
VOLTAR
8

Utilizadas para navegar nos menus, mudar de canal
(P+/PͲ) e controlar o volume do canal sintonizado
(V+/VͲ).
Paraabriromenuprincipal.
Parainiciaragravaçãodocanalsintonizado.
Paraentrar noGuiaTV.
Pararegressaraomenuanterior.



 RanhuraUSB
 Ranhurado
cartão
descodificador 

POR

Paraconfirmarumaopçãoouosdadosintroduzidos.
Utilizado para mudar a MEOBox do modo standby
paraativoeviceͲversa.
RanhuraondesedeveconectarodispositivoUSB.
Ranhura onde deve estar inserido o cartão
descodificador.Seocartãodescodificadornãoestiver
inseridonaranhura,deveinseriͲlocomochipvirado
parabaixo.

DESCRIÇÃO DA MEOBOX

 OK
 Botãodestandby
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Paineltraseiro
Estasecçãodescreveonomeefunçõesdosconetoresnopaineltraseiroda
MEOBox.



Nome

Descrição

 SAT IN 1 e
^AT IN 2

Entradas onde se devem ligar os cabos
provenientes da antena de satélite.

 AUDIO OUT

Saída de áudio analógico (RCA).

 SCART OUT

Saída SCART para que possa ligar a MEOBox
à televisão.

 ÁUDIO DIGITAL Saída de áudio digital (SPDIF).
 HDMI

Saída HMDI para que possa ligar a MEOBox
à televisão ou ao sistema de som.

 LAN

Porta Ethernet da MEOBox.

 Ranhura USB

Ranhura onde se deve conectar o dispositivo
USB.

 POWER

Entrada onde se liga o cabo de alimentação.



InterfaceMultimédiadeAltaDefinição(HDMI)
A porta HDMI é uma porta integrada de vídeo – áudio para fornecer imagens de alta
definiçãoligandoaMEOBox a umtelevisorHD. 
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POR

DESCRIÇÃO DA MEOBOX

Comando
Estasecçãodescreveafunçãodecadatecladocomando.
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Tecla

Descrição
ColocaaMEOBoxnomodostandbyouativo.
Estateclaéutilizadaparaalterarafontedotelevisor
(apenascontrolaotelevisor).



AtivaomodoSTBdocomandoparaquepossacontrolara
sua MEOBox. 



AtivaomodoTVdocomandoparaquepossacontrolaro
seutelevisor.



Estateclaéutilizadaparaacederàlistadecanaisde
rádio.
Estateclaéutilizadaparaacederaoteletextodocanal
sintonizado,casoexista.

Utilizeotecladoalfanuméricoparasintonizarocanal
quepretendevisualizarouinserirdadosemalguns
menusdaMEOBox.
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Aopressionarestateclaumavez,éexibidaabarrade
programaçãodocanalsintonizado.
Aopressionarestatecladuasvezes,aparecemos
detalhesdoprogramaemexibição.
Aopressionarestateclatrêsvezes,aparecemas
informaçõestécnicasdaMEOBox.
Aopressionarestateclaquatrovezes,aparecemas
informaçõesdaligaçãoderede.
Estateclaéutilizadaparaselecionarfuncionalidades
específicasdisponíveisemalgunsmenusdaMEOBox
(seguindoasinstruçõesindicadasnoecrã).
Aopressionarestateclarecua7segundosna
reproduçãodeconteúdosgravadosouemPausaTV.
Aopressionarestateclarecuanareproduçãode
conteúdosgravadosouemPausaTV,a2,4,8,16,32e
64vezesdavelocidadenormal
Aopressionarestateclaavançanareproduçãode
conteúdosgravadosouemPausaTV,a2,4,8,16,32e
64vezesdavelocidadenormal
Aopressionarestateclaavança30segundosna
reproduçãodeconteúdosgravadosouemPausaTV


POR

DESCRIÇÃO DA MEOBOX

Nareproduçãodeconteúdosgravados,aopressionar
estateclainterrompeareprodução. 
NaPausaTVretomaaemissãoemdireto.
Seestiveraefetuarumagravação,estaserá
interrompida.





Utilizeestateclaparapararouretomaravisualizaçãode
conteúdosgravadosouemPausaTV.
Utilizeestateclaparainiciaragravaçãodeconteúdos.

ParacontrolaroníveldovolumedaMEOBox.

Silenciar/reporsom.
ParaacederaoserviçoVideoClube.

Mudançadecanalsequencial.

ExibeoGuiaTV.
Paraabriromenuprincipal.
Estateclaéutilizadaparaalternarentrelistasdecanais.
Paraacederaoarquivodegravações.
ParaacederaconteúdosdodispositivoUSBligadoà
MEOBox.

Paranavegareselecionarasopçõespretendidasnos
menus.

Paraconfirmaropçõesouosdadosintroduzidos.
Pararegressaraomenuanterior.



Estateclaéutilizadaparasairdosmenuseregressarà
emissãoemdireto.
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Utilizeasteclascoloridasparaacederafuncionalidades
específicasdeacordocomasindicaçõesnoecrã.
Parausofuturo.




ComandoͲPilhas
Devemserutilizadaspilhasalcalinasparaocomandodemodoagarantirumamaior
durabilidadedasmesmas.Seutilizaroutrotipodepilhas,poderáprovocarproblemasno
funcionamentodocomando: 
ͲEmcasodesubstituiçãodaspilhas,devemserusadasduaspilhasnovaseidênticas;
ͲSenãopretenderusarocomandoduranteumlongoperíododetempo,retireaspilhas
docomando.
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POR

DESCRIÇÃO DA MEOBOX

)XQo}HVGHXPWHOHYLVRU6DPVXQJTXHSRGH
FRQWURODUFRPRFRPDQGR

Paracontrolaroseutelevisor,pressioneatecla

 docomando.Destaforma

poderáutilizarasfunçõesindicadasabaixo.

%RWmR

)XQomR
Colocaotelevisoremstandby.



Estateclaéutilizadaparaalterarafontedotelevisor(apenas
controlaotelevisor).



Paracontrolaroníveldovolumedotelevisor.


Mudançadecanalsequencial.

Silenciar/reporsom.



Tecladoalfanumérico.
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INSTALAÇÃO
EstasecçãodescrevecomoinstalaraMEOBox.
Nãoseesqueçadecolocaraspilhasnocomando,deacordocomas
indicações(+/Ͳ)dentrodocompartimentodaspilhas. 

Ambientedeinstalação
OquadroabaixoindicaascondiçõesdeinstalaçãodaMEOBox.

Item

Descrição

Temperaturadefuncionamento

0~40°C

Humidadedefuncionamento

5–95%(40°C)

Consumodeenergianominal

Máx.48W

Voltagemnominal,frequência

CA110V~240V,50Hz~60Hz

Transmissãoefrequência

950Ͳ2150MHz



Quandoutilizareinstalaroproduto:
AMEOBoxdeveserutilizadasobascondiçõesambientaisindicadasnoquadroacima.
Casocontrário,poderádanificaroudiminuiradurabilidadedaMEOBox.


QuandoligaraMEOBoxaperiféricos:
ͲSoliciteaoseuinstaladorqueverifiqueseafontedealimentaçãodaTVoudo
videogravadorondeaMEOBoxvaiserligadoestácorretamenteligadaaterra.Emcaso
negativo,existeriscodeprovocarumincêndio.
ͲSeoscabosdeáudioe/ouvídeoaquecerem,contacteoapoiotécnicopoisexisteorisco
deincêndio.
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LigaçãodaMEOBoxaotelevisorporcaboHDMI


EstasecçãodescreveaformadeligaraMEOBoxaotelevisorporcaboHDMI.


$QWHQDGHVDWpOLWH

POR

INSTALAÇÃO

&DERGDDQWHQD

&DER+'0,SDGUmR
7UDQVIRUPDGRU

79


&DERGHDOLPHQWDomR



Conformeilustradonafiguraacima,ligueaportaHDMIdaMEOBoxàporta
HDMIdotelevisorutilizandoumcaboHDMI.

 /LJXHRVFDERVGDDQWHQDVDWpOLWHjVHQWUDGDV6$7,1H6$7,1GD0(2%R[
 /LJXHRFDER+'0,jHQWUDGD+'0,GRWHOHYLVRUHjHQWUDGD+'0,QRSDLQHO
WUDVHLURGR0(2%R[
 /LJXHD0(2%R[jFRUUHQWHXWLOL]DQGRRFDERGHDOLPHQWDomRIRUQHFLGRQD
HPEDODJHP
 9HULILTXHVHD0(2%R[HVWiOLJDGD GHYHUiWHUXPDOX]YHUGHDFHVDQRSDLQHO
IURQWDO &DVRQmRHVWHMDOLJXHDSUHVVLRQDQGRDWHFOD  GRFRPDQGR

InterfaceMultimédiadeAltaDefinição(HDMI)
AportaHDMIéumaportaintegradadevídeoͲáudioparafornecerimagensdealta
definiçãoligandoaMEOBoxaumtelevisorHD.LigueocaboHDMI,fornecidona
embalagem,àentradaHDMIdeumtelevisorHD. 
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LigaçãodaMEOBoxaotelevisorporcaboSCART


EstasecçãodescrevecomoligaraMEOBoxaotelevisorporcaboSCART.


$QWHQDGHVDWpOLWH
79

&DERGDDQWHQD

&DER6&$57

7UDQVIRUPDGRU


&DERGHDOLPHQWDomR



 /LJXHRVFDERVGDDQWHQDVDWpOLWHjVHQWUDGDV6$7,1H6$7,1GD0(2%R[
 /LJXHRFDER6&$57DHQWUDGD6&$57GRWHOHYLVRUHjHQWUDGD6&$57QRSDLQHO
WUDVHLURGD0(2%R[
 /LJXHD0(2%R[jFRUUHQWHXWLOL]DQGRRFDERGHDOLPHQWDomRIRUQHFLGR
HPEDODJHP
 9HULILTXHVHD0(2%R[HVWiOLJDGD GHYHUiWHUXPDOX]YHUGHDFHVDQRSDLQHO
IURQWDO &DVRQmRHVWHMDOLJXHDSUHPLQGRDWHFOD  GRFRPDQGR
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Ligaçãodeáudio

EstasecçãodescrevecomoligarumaparelhoáudioàMEOBox.


POR

INSTALAÇÃO

&DERGHiXGLR




LigueocabodeáudioàportaAUDIOOUTnopaineltraseirodaMEOBoxeà
portaAUDIOdosistemadeáudio.



Ligaçãoaumaparelhodeáudiodigital


Estasecçãodescrevecomoligarumaparelhoáudiodigital(umamplificador
ouumsistemade,ŽŵĞŝŶĞŵĂque possuaumafunçãodedescodificação
DolbyDigital)àMEOBox.


&DERFRD[LDO




Usandoumcabocoaxialparaáudiodigital,ligueaportaDIGITALAUDIOno
paineltraseirodaMEOBoxàportaDIGITALAUDIOIN(SPDIF)doaparelho.
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LigaçãodedispositivoUSB


Esta secção descreve como ligar um dispositivo de armazenamento USB à
MEOBox.





'LVSRVLWLYRGH
DUPD]HQDPHQWR86%



Ͳ A MEOBox suporta unidades de armazenamento USB, câmaras digitais e leitores de
cartõesUSB.
ͲAlgunsdispositivosUSBecâmarasdigitaispodemnãosercompatíveiscomaMEOBox.
ͲAMEOBoxsuportaossistemasdeficheirosFAT32.
ͲLigueosdispositivosUSBnaportaUSBnopainelfrontaldaMEOBox.Aligaçãoatravésde
umcaboUSBpodecausarproblemasdecompatibilidade.
ͲNãodesligueodispositivoUSBduranteoprocessodecarregamento.
ͲNãodesligueodispositivoUSBduranteareproduçãooucópia.
ASAMSUNGeaPTnãoseresponsabilizamporquaisquerdanosemficheirosdedados
ouperdadedados.
ͲAMEOBoxnão écompatívelcomacompressãodeficheiros NTFS,ficheirosdispersos
NTFSouencriptaçãodeficheirosNTFS.
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COMOUTILIZARAMEOBOX
AssistentedeInstalação
Antesdepodervisualizarprogramasdetelevisão,temdecorreroassistente
deinstalaçãoqueseiniciaquandoaMEOBoxéligadapelaprimeiravez.

Verifique se o cartão descodificador está inserido na ranhura lateral da
MEOBox.Casonãoesteja,introduzaocartãodescodificadornaranhuracom
ochipviradoparabaixo.

Passo1:Definiçõesdoutilizador

POR

COMO UTILIZAR A MEOBOX

AprimeiravezqueligaaMEOBoxé
exibidooecrãcomasDefiniçõesdo
utilizador.
PodeselecionaroIdioma,Fuso
horário,Formatodeecrã,
ConversãodeimagemeResolução
pretendidaspressionandoasteclas
desetasdirecionaisdocomando
(
 /
 /  /  ).
Aresoluçãoidealéescolhida
automaticamentepelaMEOBox.

ParaconfirmarassuasopçõesselecionePróximoepressioneobotão
nocomando.






AsconfiguraçõesFormatodeecrãeResoluçãodependemdascaracterísticastécnicasdo
seutelevisor.
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Passo2:Tipodeinstalação

Selecioneotipodeinstalação: 
1. Automática:AMEOBoxirátentar
detetarautomaticamenteotipo
deinstalação.
2. Individual:Instalaçãoindividual,
utilizandoasuaantenade
satélite.
3. Coletiva:Instalaçãocoletiva,
usandoaantenacoletivado
condomínio/prédio.
4. SCD:Instalaçãoutilizandoatecnologia^ŝŶŐůĞĂďůĞŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ.


 Passo3:Qualidadedesinal

SeaQualidadedesinalestiveraverde
eaPotênciaaazulnasduas entradas

SATpodeprosseguirparaapesquisade
canais, pressionando 
 no
comando, com a opção Próximo
selecionada. 

Caso a Qualidade de sinal e/ ou 
Potência não sejam suficientes,
verifique se todos os cabos estão
corretamente ligados e se os valores
introduzidosestãocorretos.

Tipodeinstalação
Individual
Frequência
12.130MHz
Rede
83
Taxadesímbolos
27.500kS/s
Polarização
Horizontal
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Coletiva
12.130MHz
82
27.500kS/s
Horizontal

Passo 4 : Pesquisa de canais

Se a Qualidade de sinal e a
Potência forem suĮcientes, a
Meobox irá iniciar a pesquisa de
canais.

Passo 5 : Resultados da pesquisa

Depois de terminada a pesquisa
de canais será exibido um ecrã de
resultados a indicar o nƷmero de
canais de TV e rádio encontrados.
Selecione Gravar e pressione
para gravar a lista de canais.

POR

COMO UTILIZAR A MEOBOX

Passo 6 : ConĮgurações de rede

Caso tenha um cabo de rede
ligado ă MEOBox, será exibido
um ecrã com as conĮgurações
de rede.
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Passo7:Pesquisadeatualizações

Apósapesquisadecanais/configuraçõesderede,aMEOBoxiráverificarse
existematualizaçõesdisponíveis.Asatualizaçõessãogratuitas.
Seexistirematualizaçõesdisponíveis,sigaasinstruçõesindicadasnoecrã.
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Comoutilizar
Barradeprogramação

Podevisualizarabarrade
programaçãopressionandoatecla
 enquantoassisteaum
programa:

Informaçãodoprograma

Se pressionar a tecla
 duas
vezes,éapresentadaainformação
detalhada sobre o programa
selecionado.


Se pressionar a tecla

,

pela terceira vez, serão exibidas
as informações técnicas da 
MEOBox.
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POR

COMO UTILIZAR A MEOBOX

ͲPodeconfirmaroestadoatualdo
programa(canal,títuloehorade
transmissão). 
Ͳ Pode consultar a informação dos programas seguintes no presente canal,
utilizandoasteclasdirecionaisesquerda/direita(
 /
 );
Ͳ Pode consultar a informação dos programas noutro canal, utilizando as teclas
direcionaiscima/baixo(  /  ).






Se pressionar a tecla
 pela
quarta vez, serão exibidas as
informações sobre a ligação de
rede.





Mudardecanal

Podemudardecanalutilizandoatecla

.



Controlodevolume/silêncio

Podeajustarovolumeutilizandoatecla 
 . 

Parasilenciar/reporosompressionea
tecla
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Lista de canais

Ao pressionar a tecla
no
comando é exibida a lista de canais TV.
Com as teclas de cor pode:
- Bloquear canais – tecla vermelha;
- Criar ou modiĮcar uma lista de
canais favoritos – tecla amarela.

POR

COMO UTILIZAR A MEOBOX

Guia TV

No Guia TV pode consultar a
programação dos canais para os
próximos 7 dias.
Pode aceder ao Guia TV de dois modos:

- Pressione a tecla
no comando;
- Pressione a tecla
, selecione Guia
TV com as teclas direcionais esquerda /
direita (
/
) e pressione
.

Para mais informações sobre o Guia TV consulte a secção Menu principal d
Guia do uƟlizador.
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FuncionalidadesdeGravação
PausaTV
Com esta funcionalidade pode parar e
retomaraemissãosemprequequiser.
Por omissão a MEOBox guarda 120
minutosdaemissão.
Estes conteúdos não ficam gravados
automaticamente na MEOBox. Quando
mudadecanalperdeͲseoquetinhasido
guardadodoprogramaanterior.

Parapararaemissãodeumprogramapressioneatecla
Pararetomaraemissãovolteapressionaratecla
Paravoltaràemissãoemdiretopressioneatecla

 docomando. 
 docomando.

 docomando.

QuandoafuncionalidadePausaTVestiveraserutilizada,nopainelfrontaldaSTB
apareceamensagem“Rep”. 
Poderecuarouavançarnaemissãogravadadosseguintesmodos:
ͲUtilizandoasteclas
 e
 poderecuarouavançarnaemissãoa2,4,8,
16,32ou64vezesavelocidadenormal;
ͲUtilizandoasteclas
 e
30segundosnaemissão. 
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 poderecuar7segundosnaemissãoouavançar


Gravações
Para iniciar uma gravação pressione a tecla
do comando.
Para interromper a gravação pressione a
tecla

do comando.

- Pode gravar 2 programas em simultâneo;
- Os programas que estão a ser gravados apresentam o ícone

na barra de

programação e no Guia TV;
- As gravações agendadas apresentam o ícone

na barra de programação e no

Guia TV;

POR

alterado em conformidade;
- Pode consultar a lista de gravações realizadas e a decorrer em Gravações;
- As gravações que ainda não foram visualizadas apresentam o ícone
- Pode consultar a lista gravações agendadas em Gravações
- Para ir à Agenda pressione a tecla
direcionais esquerda / direita (

/

;

Gravações Agendadas;

do comando, uƟlizando as teclas
) escolha Gravações e pressione

- Pode também consultar o arquivo de gravações pressionando a tecla

;
do

comando.
Para mais informações sobre as gravações consulte a secção Menu principal
do Guia do uƟlizador.
Gravações em simultâneo
Quando estão a ocorrer 2 gravações em simultâneo apenas poderá visualizar um destes
dois canais. Se pretender visualizar outro canal, siga as instruções indicadas no ecrã.
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- Se as gravações agendadas sofrerem alteração de horário, o agendamento é



Menuprincipal
Aopressionaratecla
 éexibidooMenuprincipalondepoderáteracessoàs
principaisfuncionalidadesdaMEOBox.





 NaveguepeloMenuprincipalutilizandoasteclasdirecionaisesquerda/direita
(
/
)docomando;
 Pressioneatecla
 paraentrarnaopçãoselecionada.

AntesdeutilizaraMEOBox
A informação constante neste capítulo pode estar sujeita a alteração sem notificação
escritaprévia,deformaamelhoraroserviçoouprestarumnovoserviço.
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GuiaTV

EntrarnoGuiaTV
No Guia TV pode consultar a
programação dos canais para os
próximos 7 dias.

Pode aceder ao Guia TV de dois
modos:
 Pressioneatecla
 nocomando;
 Pressione a tecla
 , selecione
Guia TV com as teclas direcionais
esquerda/direita(
 /
 )e
 .

UtilizeasteclasdecorparanavegarnoGuiaTV:

POR

COMO UTILIZAR A MEOBOX

 Pararecuar/avançarduashorasutilizeateclavermelha/verde; 
 Pararecuar/avançarumdiautilizeateclaamarela/azul.

PesquisarprogramasnoGuiaTV

Aopressionaratecla
 do
comandopodepesquisarporprogramas.
Insiraoscritériosdepesquisae
pressione

 comaopçãoOK

selecionada.
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Os resultados serão mostrados por
hora de exibição.

Gravações e Lembretes
Para não perder os seus programas
favoritos pode criar lembretes ou agendar
gravações diretamente no Guia TV.
Por omissão, nos programas com lembrete
criado, surge um aviso no ecrã 5 minutos
antes do início do programa.
Também pode agendar gravações e criar lembretes na Barra de programação e na
janela de Resultados da pesquisa.
Agendar gravações:
-

Selecione o programa onde pretende agendar a gravação e pressione

.

-

Para cancelar um agendamento volte a pressionar
selecionado

-

Aceda a Agenda
Gravações agendadas para consultar a lista de
gravações agendadas.

com o programa

Criar lembretes:
- Selecione o programa onde pretende criar o lembrete e pressione

.

-

Para cancelar um lembrete pressione

-

Só pode criar lembretes para programas no futuro, ou seja, que ainda não
começaram.
Os programas com lembrete serão sinalizados com o ícone
.

-

Aceda a Gravações
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com o programa selecionado.

Lembretes para consultar a lista de lembretes criados.

Canais
Criar listas de canais favoritos

Ao pressionar a tecla
do comando enquanto
assiste a um programa ou selecionando a opção
Canais no Menu principal é exibida a lista de canais.

Com a lista de canais visível, pressione a tecla amarela do comando e
siga os seguintes passos para criar uma lista de canais favoritos:
POR

- AutomaƟcamente é gerado um nome para a lista. Para apagar, pressione a tecla
com

selecionado.

- ConĮrme o nome da lista pressionando a tecla

com Gravar selecionado.

- Escolha os canais a adicionar à lista pressionando a tecla

com o canal a

adicionar selecionado no lado esquerdo do menu.
- Se pretender adicionar todos os canais, pressione a tecla vermelha.
- Quando Ɵver adicionado todos os canais pretendidos à lista de favoritos
pressione a tecla

e conĮrme as alterações.

- Para aceder à nova lista uƟlize as teclas direcionais esquerda / direita (
), com a lista Todos os canais TV visível.
- Pressione a tecla

do comando para aceder diretamente às listas de canais

favoritos.
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- Selecione Criar nova lista de favoritos;


Alterarlistadecanaisfavoritos
1. NalistaTodoscanaisTV,
pressioneateclaamarela. 
2. Selecionealistadefavoritos
quepretendemodificare
pressione

 .

ͲSepretendeadicionarum
novocanalselecioneocanalaadicionarnoladoesquerdodomenue
pressione

 .Utilizeasteclasdirecionaisesquerda/direita(

ͲSedesejaeliminarumcanal,pressioneatecladirecionaldireita(
selecioneocanalaremovernoladodireitodomenu.Pressione

 /

).

)e
 para

removerocanalselecionadodalistadecanais.Sepretenderremovertodosos
canaispressioneateclavermelha.
Depoisdeefetuadastodasasalterações,pressioneatecla
alterações.
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 econfirmeas

Gravações
Neste menu pode consultar as gravações realizadas e em curso, as gravações
agendadas e os lembretes.
Gravações

Para ter acesso à lista de programas
gravados na MEOBox, selecione a
opção Gravações Gravações.
Neste menu poderá gerir o seu
arquivo de gravações e visualizar
os programas gravados.
POR

COMO UTILIZAR A MEOBOX

Selecione a gravação que pretende visualizar e pressione

.

Se selecionar mais que uma gravação com a tecla amarela, criará uma playlist.
Assim, quando uma gravação terminar a seguinte começará automaƟcamente.

Para eliminar uma gravação, siga os seguintes passos:
1. Selecione o(s) programa(s) a eliminar pressionando a tecla amarela no comando.
2. Pressione a tecla

no comando.

3. Selecione apagar e pressione

. ConĮrme a sua opção.

Para criar um novo arquivo, siga os seguintes passos:
1. Pressione a tecla
no comando.
2. Selecione Novo arquivo.
3. Pressione a tecla

no comando.

4. Introduza o nome da pasta uƟlizando o teclado virtual.
5. ConĮrme o nome do arquivo escolhendo a opção Gravar.

35

Para mover uma gravação para outro arquivo, siga os seguintes passos:
1.

Selecione o(s) programa(s) a eliminar pressionando a tecla amarela no
comando.

2.

Pressione a tecla

3.

Selecione Mover.

no comando.

-

Pressione o botão verde para criar um novo arquivo.

-

Pressione o botão vermelho para ver os arquivos existentes.

-

Pressione o botão amarelo para mover as gravações selecionadas.

Para bloquear o acesso a uma gravação, siga os seguintes passos:
1.

Selecione a gravação a bloquear (apenas uma gravação de cada vez).

2.

Pressione

3.

Selecione a opção Bloquear.

4.

Introduza o código PIN.

5.

ConĮrme pressionando a tecla

.

Para desbloquear o acesso a uma gravação, siga os seguintes passos:
1.

Selecione a gravação a desbloquear (apenas uma gravação de cada vez).

2.

Pressione

3.

Selecione a opção Desbloquear.

4.

Introduza o código PIN.

5.

ConĮrme pressionando a tecla
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.

Para ordenar o acesso a uma gravação, siga os seguintes passos:
1.

Pressione

2.

Selecione a opção Ordenar.

3.

Escolha os critérios de ordenação pretendidos e conĮrme pressionando
a tecla

.

Para selecionar todas as gravações, siga os seguintes passos:
1.

Pressione

2.

Selecione a opção Selecionar todos.

3.

Pressione tecla

.

Para anular as gravações selecionadas, siga os seguintes passos:
Pressione

2.

Selecione a opção Limpar seleção.

3.

Pressione tecla

COMO UTILIZAR A MEOBOX

1.

POR

.

Gravações agendadas

Para ter acesso à lista de gravações
agendadas na MEOBox, selecione
a opção Gravações Gravações
agendadas. Neste menu poderá
gerir o seu arquivo de gravações
agendadas.
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Para agendar manualmente uma gravação siga os seguintes passos:
1.

Pressione a tecla

;

2.

Selecione a opção Adicionar gravação;

3.

DeĮna o canal, a data e a hora da gravação;

4.

Selecione a opção Guardar para conĮrmar o agendamento.

Pode também editar uma gravação previamente agendada, selecionando a opção
Editar gravação.
Para eliminar uma gravação agendada, siga os seguintes passos:
1. Selecione o(s) programa(s) a eliminar pressionando a tecla amarela no comando.
2. Pressione a tecla

no comando.

3. Selecione apagar e pressione

. ConĮrme a sua opção.

Para ordenar as gravações agendadas, siga os seguintes passos:
1.

Pressione

2.

Selecione a opção Ordenar.

3.

Escolha os critérios de ordenação pretendidos e conĮrme pressionando
a tecla

.

Para selecionar todas as gravações agendadas, siga os seguintes passos:
1.

Pressione

2.

Selecione a opção Selecionar todos.

3.

Pressione tecla

.

Para anular a seleção das gravações agendadas, siga os seguintes passos:
1.

Pressione

2.

Selecione a opção Limpar seleção.

3.

Pressione tecla
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.

Lembretes

Para ter acesso à lista de lembretes
agendados selecione a opção
Gravações Lembretes.
Neste menu poderá gerir o seu
arquivo de lembretes.

Para cancelar lembretes criados:
1.

Escolha o(s) lembrete(s) a cancelar pressionando a tecla amarela com
o(s) lembrete(s) a apagar selecionado(s).

2.

Pressione a tecla

do comando.

3.

Selecione Apagar Ficheiros e pressione

4.

Na janela de conĮrmação selecione Apagar (para apagar os lembretes) ou

POR

COMO UTILIZAR A MEOBOX

.

Cancelar (para não apagar os lembretes) e pressione

.

Para selecionar todos os lembretes:
1.

Pressione a tecla

do comando.

2.

Escolha Selecionar todos e pressione

.

Para limpar a seleção:
1.

Pressione a tecla

do comando.

2.

Escolha Limpar seleção e pressione

.

Para ordenar os lembretes:
1.

Pressione a tecla

do comando.

2.

Selecione a opção Ordenar.

3.

Selecione o critério de ordenação.

4.

ConĮrme as opções selecionadas pressionando

.
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Biblioteca

Para ter acesso aos ficheiros do
dispositivo USB pressione a tecla
 docomandoouselecione a
opção Biblioteca do Menu
principal.



CertifiqueͲsedequeodispositivoUSBestácorretamenteligadonopainelfrontal
daMEOBoxantesdetentaracederaestemenu.

Apoio/Compatibilidade
 UtilizeapenasdispositivosUSBqueseencontremformatadoscomFAT16/32;
 OformatoJPEGpréͲdefinidoésuportado.

SetivererrosdedispositivoUSBnãoreconhecido,sealistadeficheirosinternos
estivercorrompidaouseumdeterminadoficheironãopuderserreproduzido,ligue
odispositivoUSBaumcomputador,formateͲonumsistemadeficheiroapropriado
evolteatentar.


$QWHVGHOLJDURGLVSRVLWLYR86%j0(2%R[IDoDXPDFySLDGHVHJXUDQoDGRV
VHXVILFKHLURVSDUDDHYHQWXDOLGDGHGHHVWHVILFDUHPGDQLILFDGRVRXH[LVWLUSHUGD
GHGDGRV$6$0681*HD37QmRVmRUHVSRQViYHLVSRUTXDLVTXHUGDQRVRX
SHUGDGHGDGRVHPILFKHLURV
1mRVmRVXSRUWDGRV+8%V86%
1mRVmRVXSRUWDGRVILFKHLURVFRP*HVWmRGH'LUHLWRV'LJLWDLV
'HWHUPLQDGRVWLSRVGHFkPDUDVGLJLWDLVHGLVSRVLWLYRViXGLR86%SRGHPQmR
VHUFRPSDWtYHLVFRPD0(2%R[
6HHVWLYHUDXWLOL]DUXPFDERGHH[WHQVmR86%SRGHWHUHUURVGHGLVSRVLWLYR
86%QmRUHFRQKHFLGRRXIDOKDQDOHLWXUDGRVILFKHLURVLQWHUQRV
(PPRGRVWDQGE\RGLVSRVLWLYR86%QmRpUHFRQKHFLGR
1mRUHWLUHRGLVSRVLWLYR86%HQTXDQWRD0(2%R[HVWLYHUDHVFUHYHURXOHUGR
GLVSRVLWLYR86%
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HDD
Pode reproduzir conteúdos do disco rígido (HDD) da MEOBox.
- Quando o disco esƟver preparado, o arquivo HDD é apresentado no ecrã da
Biblioteca.
USB
Pode reproduzir conteúdos uƟlizando um disposiƟvo de armazenamento USB.
Para ligar um disposiƟvo de armazenamento USB, execute os passos seguintes:
1. Ligue a MEOBox.
2. Ligue o disposiƟvo de armazenamento USB à porta USB no painel frontal da
MEOBox.
3. Quando o disposiƟvo de armazenamento USB está ligado à MEOBox, o arquivo
USB é apresentado na Biblioteca.

POR

COMO UTILIZAR A MEOBOX

Visualização de fotos
Para visualizar fotos disponíveis num disposiƟvo USB através da MEOBox siga os
seguintes passos:
1. Ligue o disposiƟvo USB na porta USB no painel frontal da MEOBox.
2. Aceda ao arquivo USB da Biblioteca, pressionando a tecla
do comando
ou selecionando a opção Biblioteca no Menu principal.
3. Pressione
no arquivo/foto que pretende visualizar.
Apenas as fotos no formato JPEG são suportadas.
Pode ver informação adicional das fotos, quando disponível, pressionando o
botão

do comando.

Para apagar fotos:
1. Selecione a(s) foto(s) que pretende apagar pressionando a tecla amarela.
2. Pressione a tecla
no comando.
3. Selecione Apagar.
4. ConĮrme pressionando a tecla
do comando.
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Paramoverfotosparaoutroarquivo:
1.Escolhaa(s)foto(s)quepretendemoverpressionandoateclaamarela.
2.Pressioneatecla
 docomando.
3.SelecioneMover.
4.Pressioneateclavermelhaparaverosarquivosprincipais.
5.Depoisdeselecionadooarquivoparaondepretendemovera(s)foto(s), 
pressioneateclaamarelaparaconcluir.

Paracriarumnovoarquivo:
1.Pressioneatecla
.
2.SelecioneNovoarquivo.
3.Introduzaonomedoarquivoutilizandootecladovirtual.
4.Confirmepressionandoatecla
 docomando.

Paraordenarfotos:
1.Pressioneatecla
.
2.SelecioneOrdenar.
3.Escolhaocritériodeordenação.
4.Confirmepressionandoatecla
 docomando.

Paraselecionartodososficheiros:
1.Pressioneatecla
.
2.SelecioneSelecionartodos.
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Informação
Informação
Neste menu pode consultar informações úteis em caso de erros.

Para usar a aplicação de informação:
1. Pressione a tecla . .

POR

COMO UTILIZAR A MEOBOX

2. Selecione Informação.
3. ConĮrme pressionando a tecla

do comando.

4. UƟlize as teclas direcionais cim/baixo (
pretendida.

/

) para consultar a informação
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ConĮguração
Menu de conĮguração
Neste menu pode realizar diversas conĮgurações referentes a:
- Canais;
- Som;
- Imagem;
- Idioma;
- Biblioteca;
- ConĮgurações avançadas;
- Sistema.

Para aceder ao menu de conĮguração:
1. Pressione a tecla

do comando;

2. Selecione a opção conĮguração com as teclas direcionais esquerda / direita (
3. Pressione

/

);

no comando.

ConĮguração

Canais

Formato de Guia TV
Neste menu pode escolher o tamanho de cada página da grelha do Guia TV.
As opções 60, 120 e 240 minutos estão disponíveis. Por omissão, o tamanho é 60
minutos.
Quanto maior o intervalo escolhido maior o número de programas que poderá
visualizar.
ClassiĮcação etária
Neste menu poderá restringir o acesso a canais de acordo com a classiĮcação etária.
Para aceder a este menu terá de inserir PIN.
As seguintes opções estão disponíveis:
- Bloquear todos: bloquear todos os programas;
- Desbloquear todos: não bloquear programas;
-
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Bloquear de acordo com a classiĮcação etária do programa: 4, 6, 10, 12, 16, 18 e adultos.

Por omissão, este equipamento não restringe o acesso a conteúdos de adultos.
Mudar o código PIN
Neste menu pode alterar o código PIN.
1. Introduza o código PIN atual;
2. Introduza o código PIN novo;
3. Reintroduza novamente o código PIN novo.

O código PIN inicial da MEOBox é 1234. Para mais informações relacionadas com
o código PIN consulte a secção de Resolução de problemas.

ConĮguração

Som
POR

COMO UTILIZAR A MEOBOX

Controlo de volume digital
Neste menu pode aƟvar ou desaƟvar o controlo de volume digital.

Áudio Principal
Permite deĮnir o idioma do áudio principal no caso de um programa ter mais que
um áudio disponível.
Se houver mais que um áudio disponível, a MEOBox seleciona automaƟcamente o
áudio do idioma indicado, caso esse exista.
- Selecione o idioma para o áudio principal usando as teclas direcionais cima / baixo

(

/

);

- Para conĮrmar pressione

.

Áudio secundário
Permite deĮnir o idioma do áudio secundário, no caso de um programa ter mais
que um áudio disponível.
Neste caso o áudio será selecionado autom

pela MEOBox.

- Selecione o idioma para o áudio secundário usando as teclas direcionais cima / baixo

(

/

);

- Para conĮrmar pressione a tecla

no comando.
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Áudiodescrição
Casoestaopçãoestejaativa,nosprogramasquetenhamáudiodescriçãodisponível,
esteáudioseráselecionadoautomaticamente.

Atrasonoáudio
Podeconfigurarmanualmenteoatrasonoáudio.
ͲUseasteclasdirecionaisesquerda/direita(

 /

)paraajustaroatrasonoáudio;

ͲParagravaraconfiguração,selecioneconfirmarepressioneatecla

  nocomando.



ConfiguraçãoїImagem

Formatodeecrã
Nestemenupodealteraroformatodoecrãdotelevisor.
Asopções4:3e16:9estãodisponíveis.

Resoluçãodoecrã
Nestemenupodealterararesoluçãodoecrã.
AsopçõesSeleçãoautomática,576p,720p,1080ie1080p50Hzestãodisponíveis.

Conversãodotamanhodaimagem
Nestemenupodealterarotipodesaídadoecrã.
Formatodo
ecrãdaTV

Opçõesdeconversãodotamanhoda
imagemdisponíveis

4:3

Automática,Letterbox,ZoomeDesativada

16:9

Automática,Pillarbox,ZoomeDesativada


Barradeinformação
Nestemenupodedefinirotempodeexibiçãodabarradeprogramaçãoquesurge
nofundodoecrãquandomudadecanaloupressionaobotão

 .

Tambémépossíveldeixarabarrasemprevisível,selecionandoaopçãoDesativada.
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Se escolher esta opção, a barra de programação apenas desaparece quando
pressionaratecla

 ouatecla

 .

EscolhaaopçãopretendidaeconfirmepressionandoaWHFOD

 QRFRPDQGR


Proteçãodeecrã
NestemenupodedefinirotempoapósoqualaproteçãodeecrãiráiniciarͲse.
Tambémpoderáconfiguraraproteçãodeecrãparanuncaaparecer,escolhendoa
opçãoDesativada.
Apósconfirmaraopçãopretendida,pressioneWHFOD

  QRFRPDQGR


POR

COMO UTILIZAR A MEOBOX

TVScart
NestemenupodeescolherotipodesaídaSCART.
AsopçõesCVBS+RGB,CVBSeSͲVideoestãodisponíveis.



ConfiguraçãoїIdioma

Idioma
NestemenupodeescolheroidiomaparaosmenusdaMEOBox.
AsopçõesPortuguêseInglêsestãodisponíveis.

Legendagemautomática
Nestemenupodeativar/desativaraslegendasouselecionarlegendagempara
deficientesauditivos.
Casoestaopçãoestejaativa,esehouverlegendagemdisponível,aslegendasserão
mostradasautomaticamente.
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Legendasprincipais
Nestemenupodeescolheroidiomaparaaslegendasprincipais,quandoestão
disponíveislegendasparaváriosidiomas.

Legendassecundárias
Nestemenupodeescolheroidiomaparaaslegendassecundárias,quandoestão
disponíveislegendasparaváriosidiomas.


ConfiguraçãoїBiblioteca

Bibliotecaabreautomaticamente
Seestaopçãoestiverativa,semprequeéligadoumdispositivoUSBàMEOBoxo
conteúdodosseusdiretórioséexibidoautomaticamente.

PausaTV
Nestemenupodedefiniraduraçãodosconteúdosgravadosautomaticamentena
PausaTV.
Poromissão,aMEOBoxgravaautomaticamente120minutosdaemissão.
Asopções30,60e180minutosestãotambémdisponíveis.
Apósselecionaraopçãodesejada,pressioneatecla

 QRFRPDQGR

Asalteraçõesserãoaplicadasapenasquandosemudardecanal.


Começaragravar

Nestemenupodedefinirquantotempoantesdahoradeiníciodeumprograma,
umagravaçãosedeveiniciar.
Poromissão,aMEOBoxestáconfiguradoparainiciarasgravações5minutosantes
da hora prevista.
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As opções à hora exata, 10, 15 e 30 minutos estão também disponíveis.
Depois de selecionada a opção pretendida pressione a tecla

no comando

para conĮrmar.

Terminar gravação
Neste menu pode deĮnir quanto tempo após a hora de término de um programa,
uma gravação deve terminar.
Por omissão, a MEOBox está conĮgurada para terminar as gravações 15 minutos
após o Įm do programa.
As opções à hora exata, 5, 10, e 30 minutos estão também disponíveis.
no comando
Depois de selecionada a opção pretendida pressione a tecla
para conĮrmar.
POR

COMO UTILIZAR A MEOBOX

Espaço em disco
Neste menu pode consultar o espaço disponível em disco.
Pode também apagar todas as gravações selecionando a opção Apagar conteúdos.
Se ocupar todo o espaço em disco, terá de eliminar gravações para poder gravar
novos conteúdos.

ConĮguração

ConĮgurações avançadas

Sintonização automáƟca
Pode uƟlizar esta opção para efetuar uma pesquisa de canais.
Atualização de soŌware
Deve atualizar o soŌǁare da sua MEOBox sempre que lhe seja solicitado, de modo a
garanƟr a qualidade do serviço fornecido.
As atualizações de soŌǁare são gratuitas. Sempre que haja atualizações disponíveis
será noƟĮcado automaƟcamente ao iniciar a MEOBox.
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Utilizeestaopçãoapenassepretenderpesquisarpornovasatualizaçõesde
software:
1. SelecioneProcurarepressione

 nocomando;

2. Seforemdetetadasatualizações,serͲlheͲáperguntadosepretendeatualizaro
softwaredasuaMEOBox.SelecioneaopçãoAgoraparaefetuaraatualização;
3. SenãoexistirematualizaçõesseráinformadodequeaMEOBoxtemaversãode
softwaremaisrecente.


Mododebaixoconsumo
Esta opção permiteͲlhe definir se pretende que a MEOBox entre em modo de
standbyautomaticamenteapósalgumtempodeinatividade.
Por omissão, a MEOBox encontraͲse configurada para entrar em standby após 4
horasdeinatividade.
Asopções30e60minutosestãotambémdisponíveis.
Sepreferir,podedesativarestafuncionalidadeescolhendoaopçãoDesativado.
Depoisdeescolheraopçãopretendida,pressioneatecla

 nocomando.



ConfiguraçãoїSistema

InformaçõesdaMEOBox
NestemenupodemserconsultadasasinformaçõestécnicasdaMEOBoxtaiscomo
versãodesoftware,númerodesérie,etc.

Informaçõesdocartão
Neste menu podem ser consultadas as informações técnicas do cartão
descodificadortaiscomoversãodesoftware,estadodocartão,etc.

Listadeprodutos
Exibealistadeprodutosdeoperador.
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Informaçãotécnica
Apresentaasinformaçõestécnicassobreareceçãodesinal.

Informaçõesderede
Neste menu podem ser consultadas as informações técnicas da rede tais como
endereçoIP,máscara,etc.


LicençasGPL/LGPL
Apresenta a declaração pública de software GPL/LGPL licenciado utilizado na
MEOBox.

POR

Configuraçãooriginal

COMO UTILIZAR A MEOBOX

RepõeasconfiguraçõesoriginaisdaMEOBox.Todasasconfiguraçõesdeutilizador
comoaslistasdefavoritos,bloqueiodecanaisegravaçõesagendadasserão
apagadas.

Tenhaemconsideraçãoque,repostaaConfiguraçãooriginal,todososdadoscomoa
configuraçãodecanais,listadefavoritos,gravaçõesagendadasetodososparâmetros
configuradospeloutilizadorserãoapagados.



Parareporaconfiguraçãooriginal:
1. Pressioneatecla 

 nocomandoeselecioneConfiguração.

2. SelecioneSistemaeConfiguraçãooriginal.
3. IntroduzaocódigoPIN.
 OcódigoPINporomissãoé1234.SealterouocódigoPINintroduzaonovo.Senãoserecordado
códigoPINconsulteocapítuloResoluçãodeProblemas.
4. SelecioneConfirmarepressioneatecla

 .

5. Quandooprocessoterminar,aMEOBoxiráreiniciarautomaticamenteeajanelaDefiniçõesde
utilizadorseráexibida.
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RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
Esta secção descreve como lidar com os problemas que podem surgir durante a uƟlização da
MEOBox.
Se a MEOBox Ɵver comportamentos anómalos consulte, nesta secção, as possíveis soluções
para os problemas.
Caso o problema persista, contacte o apoio técnico.

Ecrã
Problemas

Soluções

Não há imagem no ecrã do
televisor

1. VeriĮque se o televisor e a MEOBox estão ligados à
corrente.
2. VeriĮque se a ligação entre o televisor e a MEOBox está
corretamente efetuada.
3. VeriĮque se a fonte de TV está conĮgurada para a
entrada onde está ligada a MEOBox.

Não é exibido um ecrã de menu

1. Ligue a MEOBox e pressione a tecla MENU no comando.
2. Se pressionar a tecla MENU e conƟnuar sem exibir
adequadamente um ecrã de menu, contacte o apoio
técnico.

Formato de ecrã

1. ConĮgure o formato de saída de imagem da MEOBox na
opção Imagem do menu de ConĮguração.
2. ConĮgure o formato de saída de imagem da TV.

Cartão
Problemas
Cartão associado a outra MEOBox

Solução
Se Ɵver mais que uma MEOBox instalada, veriĮque se o
cartão está inserido na MEOBox correta.
1. VeriĮque se o cartão está inserido com o chip virado
para baixo.
2. Reponha a conĮguração original.
ConĮguração > Sistema > ConĮguração original
NOTA: Ao repor as conĮgurações originais todas as
conĮgurações de uƟlizador como bloqueio de canais,
listas de favoritos e gravações agendadas serão apagadas.
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Cartão não reconhecido

1. VeriĮque se o cartão está inserido com o chip virado
para baixo.
2. Reponha a conĮguração original.
ConĮguração > Sistema > ConĮguração original
NOTA: Ao repor as conĮgurações originais todas as
conĮgurações de uƟlizador como bloqueio de canais,
listas de favoritos e gravações agendadas serão

Cartão incorretamente inserido

1. VeriĮque se o cartão está inserido com o chip virado
para baixo.
2. Reponha a conĮguração original.
ConĮguração > Sistema > ConĮguração original
NOTA: Ao repor as conĮgurações originais todas as
conĮgurações de uƟlizador como bloqueio de canais, listas
de favoritos e gravações agendadas serão

Direitos expirados

Por favor aguarde 30 minutos com a MEOBox ligada.

Comando
Problemas
O comando não funciona.

Soluções
1. VeriĮque se existe um obstáculo entre a MEOBox e a
comando.

POR

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

2. VeriĮque se as pilhas estão corretamente colocadas.
3. SubsƟtua as pilhas por umas novas e veriĮque se o
comando funciona normalmente.
4. VeriĮque se o comando está conĮgurado para a
MEOBox (pressione a tecla STB do comando).
5. UƟlize o comando próximo da MEOBox para ver se este
funciona normalmente.
6. UƟlize o comando para ver se o LED verde no painel
frontal da MEOBox está a piscar. Caso esteja a piscar
sempre que pressionar uma tecla do comando, signiĮca
que o comando e a MEOBox estão a funcionar
normalmente.
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QuestõesGerais
Problemas
Qualidadedesinalinsuficiente

Solução
1.Casoestejaachoverintensamente,porfavoraguarde.
2.VerifiquealigaçãodocabodeantenaàMEOBox. 
3.Reponhaaconfiguraçãooriginal.
ConfiguraçãoͲ>SistemaͲ>Configuraçãooriginal 
NOTA:Aoreporasconfiguraçõesoriginaistodasas
configuraçõesdeutilizadorcomobloqueiodecanais,
listasdefavoritosegravaçõesagendadasserão 
4.Verifiqueseocabodeantenaestácorretamenteligado
aoLNB. 
5.Casooproblemapersistacontateoapoiotécnico.

Nãoseouvequalquersomdo
televisorourádio.

1.VerifiqueoestadodaligaçãodoscabosentreaMEOBox
eotelevisor.
2.Seocaboestiverligadocorretamente,verifiquesea
funçãoMUTE(silêncio)estáativadanasuaMEOBox.Se
afunçãoMUTE(silêncio)estiverativada,pressionea
teclaMUTE(silêncio)nocomandoparaadesativar.
3.VerifiqueseafunçãoMUTE(silêncio)estáativadano
seutelevisor.SeafunçãoMUTE(silêncio)estiver
ativada,desativeͲa.
4.VerifiqueoníveldevolumedaMEOBoxedotelevisor.

Somcominterferências

VerifiqueoestadodaligaçãodoscabosentreaMEBoxeo
televisor.

Oáudiodireito/esquerdoestá
afetado

Verifiqueoestadodaligaçãodocaboentreaentradade

Nãoseconseguelembrardo
códigoPINdoMEOBox.

1.PordefeitoocódigoPINdaMEOBoxé“1234”.

áudiodotelevisor/sistemadeáudioeasaídadeAUDIO
OUT(SaídaÁudio)nopaineltraseirodaMEOBox.

2.SealterouocódigoPINenãoselembra,restabeleçao
códigoPINoriginalatravésdoseguinteprocesso:
x

AcedaaInformaçõesdaMEOBox.

ConfiguraçãoͲ>SistemaͲ>Informaçõesdorecetor
x

Insiraocódigo1982utilizandooteclado
alfanuméricodocomando;

x

Irásurgirnoecrãumamensagemadizerqueocódigo
PINoriginalfoirestabelecido.


54


Canalbloqueado

1.

InsiracódigoPINparadesbloquearocanal.

2.

CasonãoselembredocódigoPIN,consulteo
problema“NãoseconseguelembrardocódigoPIN
doMEOBox.”

Programabloqueado

1.

InsiracódigoPINparadesbloquearoprograma.

2.

CasonãoselembredocódigoPIN,consulteo
problema“NãoseconseguelembrardocódigoPIN
daMEOBox.”

CódigoPINbloqueado

1.

CódigoPINfoibloqueadoporexcessodetentativas
erradas.

2.

Após10minutospoderávoltaratentarinseriroPIN.

3.

Casooproblemapersista,contacteoapoiotécnico.

POR

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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Anexo

(VSHFLILFDo}HVGD0(2%R[

Item

Descrição

Modelo

GXͲPT730SH

MEOBox

DVBͲS/DVBͲS2 

Frequênciadefuncionamento

950Ͳ2150MHz

Níveldesinaladmitido

 Ͳ65dBm~Ͳ25dBm(potênciamédia)

Modulaçõessuportadas

QPSK,8PSK

Taxademodulação

1Ͳ45MSimb/s

Taxadecorreçãodeerros

DVBͲS:1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
DVBͲS2: 
ͲQPSK:1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10
Ͳ8PSK:3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10
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Portaderede

RJ45,10/100Mbps

LNB 

DC13/18V

Impedânciadeentrada

75Ohms

PortadeSaídadeÁudio

Qtd: 2













PortadeSaídadeVídeo/Áudio

SCART:1porta

simultânea

SaídaHDMI:1porta



Scart:1porta

EntradasUSB 

USB2.0(1paineltraseiro/1painelfrontal,Max.500mA)

Voltagemnominale
frequência

CA110V~240V,50Hz~60Hz

Consumodeenergia

Máx.48W

Estéreo(esq/dir):1
porta
SPDIF:1porta


LogótipoDolbydeAprovaçãodeUtilização


FabricadosoblicençadaDolbyLaboratories.
“Dolby” e o símbolo de duploͲD são marcas registadas da
DolbyLaboratories.



AvisodeprodutoRovi
Esteitemintegraatecnologiadeproteçãocontracópia,protegidapelaspatentesamericanas
eporoutrosdireitosdepropriedadeintelectualdaRoviCorporation. 
Aengenhariainversaedesmontagemestãoproibidas.


RecomendaçõesdeinstalaçãoRovi
Não ligue a unidade atravésde um gravador de vídeo. Os sinais de vídeo transmitidos por
videogravadores podem ser afetados por sistemas de proteção de direitos de autor e a
imageméapresentadadistorcidanotelevisor.AlgunsprogramasPPV(PayperView)ouVOD
(VideoonDemand)podemserprotegidosporsistemasdeproteçãodedireitosdeautor.


AvisodeprodutoHDMI


HDMI,ologótipoHDMIeInterfaceMultimédiade
alta definição são marcas registadas de HDMI
Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros
países.



Classe B conformidade IEM listada (para aparelhos domésticos de
telecomunicações)
EstaMEOBoxfoiregistadacomoumaparelhoemconformidadeIEMparausodoméstico,o
qualnãosópodeserusadoemáreasresidenciais,comotambémemtodasaoutrasáreas.
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