

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
Useocabodealimentaçãofornecido.Ousode

 um cabo de alimentação que não cumpra os



requisitostécnicospodeprovocardanos,ouo
sobreaquecimentodaMEOBox.

Desligue a MEOBox da corrente durante
trovoadas ou quando não for uƟlizada durante
um período longo de tempo.

Insira o conetor da fonte de alimentação
com Įrmeza no painel traseiro da
MEOBox.





NãotoquenaMEOBox,cabode
alimentaçãoounafontedealimentação
comasmãoshúmidas.
Nãoligueváriosaparelhosaumaúnica
tomadaemsimultâneo.

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




Seumcabodeáudio/vídeogerarcalorapós
aligação,desligueocabodealimentaçãoe
contactedeimediatooapoiotécnico.




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.
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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 UHD
Suporte de emissão de vídeo de alta resolução até 4k, permiƟndo
usufruir de vídeo claro e níƟdo.
Guia TV
No Guia TV pode consultar a programação dos canais para os próximos 7 dias,
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 ĮcŚeiros 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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Detalhes da MEOBox

Esta secção descreve o nome e a função dos componentes no painel
frontal e no painel traseiro da MEOBox.

Painel frontal

Esta secção descreve os botões e LEDs no painel frontal da MEOBox.

Nome

8

Descrição

1.

LED verde

O LED verde acende quando a MEOBox está ligada.

2.

LED vermelho

O LED vermelho acende quando a MEOBox está em standby. O LED
pisca quando é recebido um sinal infravermelho do comando.

3.

LED laranja

O LED laranja acende quando a MEOBox apresenta um erro.

4.

Botão de standby

UƟlizado para mudar a MEOBox do modo standby para aƟvo e
vice-versa.

POR

DESCRIÇÃO DA MEOBOX

Painel traseiro

Esta secção descreve o nome e funções dos conetores no painel traseiro
da MEOBox.

Nome

Descrição

1.

SAT IN

Entrada onde se deve ligar o cabo proveniente da antena
de satélite.

2.

SCART OUT

Saída SCART para que possa ligar a MEOBox à televisão.

3.

HDMI

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

4.

Ranhura USB

Ranhura onde se deve conectar o disposiƟvo USB.

5.

LAN

Porta Ethernet da MEOBox.

6.

POWER

Entrada onde se liga o cabo de alimentação.

Interface MulƟmédia de Alta DeĮnição (HDMI)
A porta HDMI é uma porta integrada de vídeo – áudio para fornecer imagens de alta
deĮnição ligando a MEOBox a um televisor HD.

GX-PT640SJ Guia do Utilizador
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Comando
Estasecçãodescreveafunçãodecadatecladocomando.
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POR

Descrição
Coloca a MEOBox no modo standby ou aƟvo.
Esta tecla é uƟlizada para alterar a fonte do televisor
(apenas controla o televisorͿ.
AƟva o modo STB do comando para que possa controlar a
sua MEOBox.
AƟva o modo TV do comando para que possa controlar o
seu televisor.
Esta tecla é uƟlizada para aceder à lista de canais de
rádio.
Esta tecla é uƟlizada para aceder ao teletexto do canal
sintonizado, caso exista.

UƟlize o teclado alfanumérico para sintonizar o canal
que pretende visualizar ou inserir dados em alguns
menus da MEOBox.
Ao pressionar esta tecla uma vez, é exibida a barra de
programação do canal sintonizado.
Ao pressionar esta tecla duas vezes, aparecem os
detalhes do programa em exibição.
Ao pressionar esta tecla três vezes, aparecem as
informações técnicas da MEOBox.
Ao pressionar esta tecla quatro vezes, aparecem as
informações da ligação de rede.
Esta tecla é uƟlizada para selecionar funcionalidades
especíĮcas disponíveis em alguns menus da MEOBox
(seguindo as instruções indicadas no ecrãͿ.
Ao pressionar esta tecla recua 7 segundos na
reprodução de conteúdos.
Ao pressionar esta tecla recua na reprodução de
conteúdos.
Ao pressionar esta tecla avança na reprodução de
conteúdos.
Ao pressionar esta tecla avança 30 segundos na
reprodução de conteúdos.
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DESCRIÇÃO DA MEOBOX

Tecla

Na reprodução de conteúdos gravados, ao pressionar
esta tecla interrompe a reprodução.
UƟlize esta tecla para parar ou retomar a visualização de
conteúdos.
Apenas disponível com MEOBox com funcionalidade
de gravação.

Para controlar o nível do volume da MEOBox.

Silenciar / repor som.
Para aceder ao serviço VideoClube.

Mudança de canal sequencial.

Exibe o Guia TV.
Para abrir o menu principal.
Esta tecla é uƟlizada para alternar entre listas de canais.
Para uso futuro.
Para aceder a conteúdos do disposiƟvo USB ligado à
MEOBox.

Para navegar e selecionar as opções pretendidas nos
menus.

Para conĮrmar opções ou os dados introduzidos.
Para regressar ao menu anterior.
Esta tecla é uƟlizada para sair dos menus e regressar à
emissão em direto.
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POR

Utilizeasteclascoloridasparaacederafuncionalidades
específicasdeacordocomasindicaçõesnoecrã.
Parausofuturo.




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

GX-PT640SJ Guia do Utilizador 13

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

POR


Item

Descrição

Temperaturadefuncionamento

0~40°C

Humidadedefuncionamento

5–95%(40°C)

Consumodeenergianominal

Máx.35W

Voltagemnominal,frequência

CA110V~240V,50Hz~60Hz

Transmissãoefrequência

950Ͳ2150MHz



Quandoutilizareinstalaroproduto:
AMEOBoxdeveserutilizadasobascondiçõesambientaisindicadasnoquadroacima.
Casocontrário,poderádanificaroudiminuiradurabilidadedaMEOBox.


QuandoligaraMEOBoxaperiféricos:
ͲSoliciteaoseuinstaladorqueverifiqueseafontedealimentaçãodaTVoudo
videogravador onde a MEOBox vai ser ligada está corretamente ligada à terra. Em caso
negativo,existeriscodeprovocarumincêndio.
ͲSeoscabosdeáudioe/ouvídeoaquecerem,contacteoapoiotécnicopoisexisteorisco
deincêndio.
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INSTALAÇÃO

OquadroabaixoindicaascondiçõesdeinstalaçãodaMEOBox.

Ligação da MEOBox ao televisor por cabo HDMI
Esta secção descreve a forma de ligar a MEOBox ao televisor por cabo HDMI.
Antena de satélite

Cabo da antena

Cabo HDMI® padrão
)RQWHGH$OLPHQWDomR

TV

Cabo de alimentação

Conforme ilustrado na Įgura acima, ligue a porta HDMI da MEOBox à porta
HDMI do televisor uƟlizando um cabo HDMI.

Interface MulƟmédia de Alta DeĮnição (HDMI)
A porta HDMI é uma porta integrada de vídeo áudio para fornecer imagens de alta
deĮnição ligando a MEOBox a um televisor HD. Ligue o cabo HDMI, fornecido na
embalagem, à entrada HDMI de um televisor HD.
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Ligação da MEOBox ao televisor por cabo SCART
Esta secção descreve como ligar a MEOBox ao televisor por cabo SCART.

Antena de satélite

POR

Cabo da antena

INSTALAÇÃO

TV

Cabo SCART

)RQWHGH$OLPHQWDomR

Cabo de alimentação
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LigaçãodedispositivoUSB


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





Dispositivo
de
'LVSRVLWLYRGH
armazenamento
USB
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

Passo1:Definiçõesdoutilizador

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

ParaconfirmarassuasopçõesselecionePróximoepressioneobotão
nocomando.






AsconfiguraçõesFormatodeecrãeResoluçãodependemdascaracterísticastécnicasdo
seutelevisor.
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POR

INSTALAÇÃO

Antesdepodervisualizarprogramasdetelevisão,temdecorreroassistente
deinstalaçãoqueseiniciaquandoaMEOBoxéligadapelaprimeiravez.

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


Passo 2 : Tipo de instalação

Selecione o Ɵpo de instalação:
1. AutomĄƟca: A MEOBox irá tentar
detetar automaƟcamente o Ɵpo
de instalação.
2. Individual: Instalação individual,
uƟlizando a sua antena de
satélite.
3. ColeƟva: Instalação coleƟva,
usando a antena coleƟva do
condomínio / prédio.
Passo 3 : Qualidade de sinal

Se a Qualidade de sinal esƟver a verde
e a Potência a azul, pode prosseguir
para a pesquisa de canais, pressionando
no comando, com a opção Próximo
selecionada.
Caso a Qualidade de sinal e/ ou
Potência não sejam suĮcientes,
veriĮque se todos os cabos estão
corretamente ligados e se os valores
introduzidos estão corretos.
Tipo de instalação
Frequência
Rede
Taxa de símbolos
Polarização

20

Individual
12.130 MHz
83
27.500 kS/s
Horizontal

ColeƟva
12.130 MHz
82
27.500 kS/s
Horizontal

Passo 4 : Pesquisa de canais

Se a Qualidade de sinal e a
Potência ĨŽrem suĮĐŝeŶƚes͕ a
DeŽďŽǆ ŝrĄ ŝŶŝĐŝar a ƉesƋuŝsa Ěe
ĐaŶaŝs͘

Passo 5 : Resultados da pesquisa

eƉŽŝs Ěe ƚermŝŶaĚa a ƉesƋuŝsa
Ěe ĐaŶaŝs serĄ eǆŝďŝĚŽ um eĐrã Ěe
resuůƚaĚŽs a ŝŶĚŝĐar Ž ŶƷmerŽ Ěe
ĐaŶaŝs Ěe TV e rĄĚŝŽ eŶĐŽŶƚraĚŽs͘
SeůeĐŝŽŶe Gravar e ƉressŝŽŶe
Ɖara gravar a ůŝsƚa Ěe ĐaŶaŝs͘

POR

COMO UTILIZAR A MEOBOX

Passo 6 : ŽŶĮgurações de rede

asŽ ƚeŶŚa um ĐaďŽ Ěe reĚe
ůŝgaĚŽ ă DKŽǆ͕ serĄ eǆŝďŝĚŽ
um eĐrã ĐŽm as ĐŽŶĮguraĕƁes
Ěe reĚe͘
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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

,

Ɖeůa ƚerĐeŝra veǌ͕ serãŽ eǆŝďŝĚas
as ŝŶĨŽrmaĕƁes ƚĠĐŶŝĐas Ěa 
MEOBox.
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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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 docomando. 



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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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:


PesquisarprogramasnoGuiaTV

Aopressionaratecla
 do
comandopodepesquisarporprogramas.
Insiraoscritériosdepesquisae
pressione

 comaopçãoOK

selecionada.
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COMO UTILIZAR A MEOBOX

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

Os resultados serão mostrados por
hora de exibição.

Lembretes
Para não perder os seus programas
favoritos pode criar lembretes 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 criar lembretes na Barra de programação e na janela de Resultados
da pesquisa.
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 Lembretes para consultar a lista de lembretes criados.
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com o programa selecionado.

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;

Alterar lista de canais favoritos
1.

Na lista Todos canais TV,
pressione a tecla amarela.

2.

Selecione a lista de favoritos
que pretende modiĮcar e
pressione

.

Se pretende adicionar um
novo canal selecione o canal a adicionar no lado esquerdo do menu e
pressione

. UƟlize as teclas direcionais esquerda / direita (

/

Se deseja eliminar um canal, pressione a tecla direcional direita (
selecione o canal a remover no lado direito do menu. Pressione

).

)e
para

remover o canal selecionado da lista de canais. Se pretender remover todos os
canais pressione a tecla vermelha.
Depois de efetuadas todas as alterações, pressione a tecla
alterações.
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e conĮrme as

Lembretes

Para ter acesso à lista de lembretes
agendados selecione a opção
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

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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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 traseiro da
MEOBox.
3. Quando o disposiƟvo de armazenamento USB está ligado à MEOBox, o arquivo
USB é apresentado na Biblioteca.
Visualização de fotos

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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Para visualizar fotos disponíveis num disposiƟvo USB através da MEOBox siga os
seguintes passos:
1. Ligue o disposiƟvo USB na porta USB no painel traseiro 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.


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

3. ConĮrme pressionando a tecla

do comando.

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

/

) para consultar a informação
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2. Selecione Informação.

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

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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Controlo de volume digital

Áudio descrição
Caso esta opção esteja aƟva, nos programas que tenham áudio descrição disponível,
este áudio será selecionado automaƟcamente.
Atraso no áudio
Pode conĮgurar manualmente o atraso no áudio.
Use as teclas direcionais esquerda / direita (

/

) para ajustar o atraso no áudio;

Para gravar a conĮguração, selecione conĮrmar e pressione a tecla

ConĮguração

no comando.

Imagem

Formato de ecrã
Neste menu pode alterar o formato do ecrã do televisor.
As opções 4:3 e 16:9 estão disponíveis.
Resolução do ecrã
Neste menu pode alterar a resolução do ecrã.
As opções Seleção automáƟca, 576p, 720p, 1080i e 1080p 50 Hz estão disponíveis.
Conversão do tamanho da imagem
Neste menu pode alterar o Ɵpo de saída do ecrã.
Formato do
ecrã da TV

Opções de conversão do tamanho da
imagem disponíveis

4:3

AutomáƟca, LeƩer box, Zoom e DesaƟvada

16:9

AutomáƟca, Pillar box, Zoom e DesaƟvada

Barra de informação
Neste menu pode deĮnir o tempo de exibição da barra de programação que surge
no fundo do ecrã quando muda de canal ou pressiona o botão

.

Também é possível deixar a barra sempre visível, selecionando a opção DesaƟvada.
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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
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TVScart
NestemenupodeescolherotipodesaídaSCART.
AsopçõesCVBS+RGB,CVBSeSͲVideoestãodisponíveis.



ConfiguraçãoїIdioma

Idioma
NestemenupodeescolheroidiomaparaosmenusdaMEOBox.
AsopçõesPortuguêseInglêsestãodisponíveis.

Legendagemautomática
Nestemenupodeativar/desativaraslegendasouselecionarlegendagempara
deficientesauditivos.
Casoestaopçãoestejaativa,esehouverlegendagemdisponível,aslegendasserão
mostradasautomaticamente.
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Legendas principais
Neste menu pode escolher o idioma para as legendas principais, quando estão
disponíveis legendas para vários idiomas.
Legendas secundárias
Neste menu pode escolher o idioma para as legendas secundárias, quando estão
disponíveis legendas para vários idiomas.

ConĮguração

Biblioteca

Biblioteca abre automaƟcamente
Se esta opção esƟver aƟva, sempre que é ligado um disposiƟvo USB à MEOBox o
conteúdo dos seus diretórios é exibido automaƟcamente.

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

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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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.

Informação técnica
Apresenta as informações técnicas sobre a receção de sinal.
Informações de rede
Neste menu podem ser consultadas as informações técnicas da rede tais como
endereço IP, máscara, etc.

Licenças GPL/LGPL
Apresenta a declaração pública de soŌǁare GPL/LGPL licenciado uƟlizado na
MEOBox.

ConĮguração original
Repõe as conĮgurações originais da MEOBox. Todas as conĮgurações de uƟlizador
como as listas de favoritos, bloqueio de canais e lembretes agendados serão
apagados.
Tenha em consideração que, reposta a ConĮguração original, todos os dados como a
conĮguração de canais, lista de favoritos, lembretes e todos os parâmetros conĮgurados
pelo uƟlizador serão apagados.

Para repor a conĮguração original:
1. Pressione a tecla

no comando e selecione ConĮguração.

2. Selecione Sistema e ConĮguração original.
3. Introduza o código PIN.
- O código PIN por omissão é 1234. Se alterou o código PIN introduza o novo. Se não se recorda do
código PIN consulte o capítulo Resolução de Problemas.
4. Selecione ConĮrmar e pressione a tecla

.

5. Quando o processo terminar, a MEOBox irá reiniciar automaƟcamente e a janela DeĮnições de
uƟlizador será exibida.
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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.

Cartão
Problemas

Solução

Cartão associado a outra MEOBox

Se Ɵver mais que uma MEOBox instalada, veriĮque se o
cartão está inserido na MEOBox correta.

Falha de comunicação com cartão

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 lembretes serão apagadas.
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2. ConĮgure o formato de saída de imagem da TV.

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 lembretes serão apagadas.

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 lembretes serão apagadas.

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.
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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Questões Gerais
Problemas
Qualidade de sinal insuĮciente

Solução
1. Caso esteja a chover intensamente, por favor aguarde.
2. VeriĮque a ligação do cabo de antena à Entrada SAT 1 da MEObox.
3. 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 lembretes serão apagadas.
4. VeriĮque se o cabo de antena está corretamente ligado
ao LNB.
5. Caso o problema persista contate o apoio técnico.

Não se ouve qualquer som do
televisor

1. VeriĮque o estado da ligação dos cabos entre a MEOBox
e o televisor.
2. Se o cabo esƟver ligado corretamente, veriĮque se a
função MUTE (silêncio) está aƟvada na sua MEOBox. Se
a função MUTE (silêncio) esƟver aƟvada, pressione a
tecla MUTE (silêncio) no comando para a desaƟvar.
3. VeriĮque se a função MUTE (silêncio) está aƟvada no
seu televisor. Se a função MUTE (silêncio) esƟver
aƟvada, desaƟve a.
4. VeriĮque o nível de volume da MEOBox e do televisor.
VeriĮque o estado da ligação dos cabos entre a MEOBox e o
televisor.

O áudio direito / esquerdo está
afetado

VeriĮque o estado da ligação do cabo entre a entrada de

Não se consegue lembrar do
código PIN da MEOBox

1. Por defeito o código PIN da MEOBox é “1234”.

áudio do televisor / sistema de áudio e a saída de AUDIO
OUT (Saída Áudio) no painel traseiro da MEOBox.

2. Se alterou o código PIN e não se lembra, restabeleça o
código PIN original através do seguinte processo:
Aceda a Informações da MEOBox.
ConĮguração > Sistema > Informações do recetor
Insira o código 1982 uƟlizando o teclado
alfanumérico do comando;
Irá surgir no ecrã uma mensagem a dizer que o código
PIN original foi restabelecido.
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Som com interferências


Canalbloqueado

1.

InsiracódigoPINparadesbloquearocanal.

2.

CasonãoselembredocódigoPIN,consulteo
problema“NãoseconseguelembrardocódigoPIN
daMEOBox.” 

Programabloqueado

1.

InsiracódigoPINparadesbloquearoprograma.

2.

CasonãoselembredocódigoPIN,consulteo
problema“NãoseconseguelembrardocódigoPIN
daMEOBox.”

CódigoPINbloqueado
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1.

CódigoPINfoibloqueadoporexcessodetentativas
erradas.

2.

Após10minutospoderávoltaratentarinseriroPIN.

3.

Casooproblemapersista,contacteoapoiotécnico.

Anexo
Anexo
EspeciĮcações da MEOBox
Item

Descrição

Modelo

GX-PT640SJ

MEOBox

DVB-S / DVB-S2

Frequência de funcionamento

950 - 2150 MHz

Nível de sinal admiƟdo

-65 dBm ~ -25 dBm (potência média)

Modulações suportadas

QPSK, 8PSK

Taxa de modulação

1 - 45 MSimb/s

Taxa de correção de erros

DVB-S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 :
- QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
- 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10

Porta de rede

RJ 45 , 10/100 Mbps

LNB

DC 13/18 V

Impedância de entrada

75 Ohm

Porta de Saída de
Vídeo/Áudio simultânea

SCART : 1 porta

Entradas USB

USB 3.0 (1 painel traseiro, Max. 900 mA)

Voltagem nominal e
frequência

CA 110 V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz

Consumo de energia

Máx. 35 W

Saída HDMI: 1 porta
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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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Declaração de Conformidade da UE
Especificações do Produto
Para o seguinte
Produto :
Modelo(s)
Básico(s):

Set Top Box
GX-PT640SJ

Data de aposição da marcação CE : 2015
Declaração e padrões aplicáveis
Declaramos por este meio sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto eléctrico supraidentificado está em conformidade com os requisitos essenciais da Directiva da Baixa Tensão
(2006/95/CE) e da Directiva da Compatibilidade Electromagnética (2004/108/CE), pela aplicação de

EN 60065: 2002+A1:2006+A11: 2008 + A2:2010+A12: 2011

EN55024:2010

EN 55022:2010

EN55013:2013

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62311:2008

EN55020:2007+A11:2011

e da Directiva Eco-Design (2009/125/CE), a que foi dada execução pelo Regulamento (CE) n.º
1275/2008 para o consumo de energia do equipamento eléctrico e electrónico doméstico e de
escritório nos estados de vigília e de desactivação e do Regulamento (CE) n.º 278/2009 para Fontes
de Alimentação Externas e da Directiva (2011/65/UE) relativa à restrição do uso de determinadas
substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos por aplicação do EN 50581:
2012.
A documentação técnica é mantida na morada do Fabricante indicada abaixo.
Fabricante e Representante
Fabricante
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Youngtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea 443-742
22 de Maio de 2015

Chang Seub Eum / Gerente

(Local e data de emissão)

(Nome e assinatura da pessoa autorizada)

POR

Representante na UE

ANEXO

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
22 de Maio de 2015

Stephen Colclough / Representante na UE

(Local e data de emissão)

(Nome e assinatura da pessoa autorizada)

Nota : Esta não é a morada do Centro de Assistência Samsung. Para obter o endereço ou o número de
telefone do Centro de Assistência Samsung, consulte o certificado de garantia ou contacte o
GX-PT640SJ Guia do Utilizador 49
revendedor onde adquiriu o produto.
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