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GUIA DE INSTALAÇÃO 
BOX NOWO X2 4K 
powered by Android TV

Antes de utilizar a sua Box, por favor leia 
este Guia de Instalação
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CONTEÚDO DA CAIXA DA BOX

EQUIPAMENTO

TV BOX

ADAPTADOR

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

COMANDO

CABO HDMI

PAINEL TRASEIRO PAINEL LATERAL 

PAINEL FRONTAL 

Verifique que todos os componentes abaixo indicados estão incluídos na 
caixa da sua Box:

AV ETHERNET HDMI SP/DIF ADAPTADOR USB3.0 USB2.0RESET
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LUZ INDICADORA: 
Pressione qualquer tecla 
e a luz indicadora pisca.
Nota: A luz indicadora irá 
piscar rapidamente quando 
as pilhas do comando 
estiverem fracas. Substitua 
as pilhas.

EMPARELHAMENTO 
POR BLUETOOTH: 
Aceda ao menu 
Definições - Bluetooth, 
selecione a opção 
Adicionar dispositivo - 
Emparelhar comando.

PESQUISA POR VOZ: 
Pressione a tecla 
Pesquisa por voz.
Nota: As funções do 
comando podem ser 
diferentes dependendo da 
Aplicação que estiver a 
utilizar.

COMANDO

Pesquisa 
por voz

Pesquisa

Volume +/-

Menu 
principal

Mute

Em espera
Ligar
Desligar

Sair

Aplicações

Voltar

Info

P +/-
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PROCESSO DE INSTALAÇÃO

1. Ligação à TV 
Ligue o cabo HDMI/AV à saída HDMI/AV da Box e depois ligue à sua TV.

2. Ligação com cabo Ethernet 
Utilize o cabo de Ethernet para ligar a sua Box ao seu EMTA.

3. Ligar à corrente elétrica 
Ligue o adaptador à Box e depois à tomada elétrica. O equipamento vai 
ligar-se e em seguida irá iniciar automaticamente.

Nota: Selecione a entrada de sinal da TV onde ligou a Box

Dicas: A Box NOWO Android TV 4K pode ser ligada por Wi-Fi à sua rede de Internet - 
aceda ao menu Definições - Rede e selecione a sua rede.
Para garantir um melhor funcionamento da sua Box recomendamos que faça a ligação 
através do cabo Ethernet.

Para instalar a sua Box, consulte as imagens e instruções abaixo:

Nota: Antes de iniciar a instalação, desligue a sua TV e Box da corrente elétrica.

AMPLIFICADORETHERNET
ROUTER

ADAPTADOR
TV



4

DESPISTES TÉCNICOS
A BOX NÃO LIGA
• Verifique se o LED no painel frontal da BOX se encontra ligado.                                                                                                                                    
• Verifique se o adaptador de corrente está corretamente ligado à BOX e 

tomada elétrica.                                                                                                                                
• Desligue a BOX da tomada elétrica, aguarde 30 segundos e ligue 

novamente à tomada.                                                                                                                  
• Pressione novamente no comando o botão de “Ligar/Desligar” para ligar a BOX.

A BOX ESTÁ LENTA OU BLOQUEADA | A TV TEM A IMAGEM DISTORCIDA | A 
TV ESTÁ SEM SOM OU COM O SOM DISTORCIDO                
• Verifique se a sua ligação à Internet está a funcionar corretamente, 

nomeadamente o cabo Ethernet ou a ligação Wi-Fi.                                                                                                    
• Verifique se o cabo HDMI ou AV se encontram corretamente ligados à 

BOX e TV.                                                                                                                               
• Desligue a BOX da tomada elétrica, aguarde 30 segundos e ligue 

novamente na tomada.

A TV ESTÁ SEM IMAGEM
• Verifique se a TV se encontra ligada.                                                                                                                                       
• Verifique se o LED na no painel frontal da BOX se encontra verde. Se estiver 

vermelho pressione no comando o botão de “POWER ON” para ligar a BOX.                                                                                                               
• Verifique se a TV se encontra na fonte (source) correta (Ex: HDMI1; HDMI2 

ou AV).

O COMANDO NÃO ESTÁ A FUNCIONAR                                                                                                                     
• Desligue a BOX da tomada elétrica, aguarde 30 segundos e ligue 

novamente à tomada.                                                                                  
• Troque as pilhas do comando.                
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sistema Operativo: Android 10

Processador: Amlogic S905X2 ARM Quad Cortex-A53

Armazenamento: Flash 8GB

Wi-Fi: 2x2 2.4GHz/5.0GHz a/b/g/n/ac

Memória RAM: 2GB

Bluetooth: 4.2

Resolução: 4K

Formatos de vídeos suportados: 
VP9 Profile-2 até 4Kx2K@60fps 
H.265 HEVC MP-10@L5.1 até 4Kx2K@60fps 
AVS2-P2 Profile até 4Kx2K@60fps 
H.264 AVC HP@L5.1 até 4Kx2K@30fps 
MPEG-4 ASP@L5 até 1080P@60fps (ISO-14496) 
WMV/VC-1 SP/MP/AP até 1080P@60fps 
AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile até 1080P@60fps 
MPEG-2 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-13818) 
MPEG-1 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-11172) 
RealVideo 8/9/10 até 1080P@60fps 
MJPEG e JPEG (ISO/IEC-10918) 
Suporta*.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm e *.jpg

Formatos de áudio suportados: 
MP3, M4A, MP4, AAC, APE, WMA, RM, FLAC, MP1/2 Ogg e Dolby Digital



Google e Android TV são marcas comerciais da Google LLC. 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
> Mantenha a Box em posição horizontal e não coloque nada em cima do 

equipamento.
> Utilize o adaptador de energia fornecido pelo fabricante. Se o adaptador de 

energia estiver danificado não o deve utilizar.
> Evite tocar no adaptador de energia com as mãos molhadas.
> Para evitar qualquer potencial risco de choque elétrico ou dano, não desmonte 

ou modifique a Box.
> Mantenha a Box longe de fontes de calor para evitar danos. O dispositivo deve 

ser mantido numa área seca e bem ventilada, longe de poeiras que possam 
causar incêndio ou choque elétrico.

> Desligue imediatamente o adaptador de energia do dispositivo se este começar 
a deitar fumo ou se sentir um cheiro desagradável.

> Desligue o adaptador de energia do dispositivo quando não for usá-lo por um 
longo período de tempo.


