
GUIA DE INSTALAÇÃO 
RÁPIDA
BOX KAON HD e
HD DVR



PAINEL FRONTAL KAON HD DVR

PAINEL FRONTAL KAON HD
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STANDBY Prima para alternar entre o funcionamento e o modo de espera

MENU Prima para aceder ao menu principal ou para voltar ao menu anterior

EXIT Prima para sair

/ Canal (Programa) Prima para mudar de canal ou selecionar um item do menu

 / Volume Prima para ajustar o volume ou selecionar um item do menu

OK Prima para selecionar um menu ou para confi rmar a operação 
selecionada

USB Porta USB

Ranhura para Smart Card Insira o Smart Card

USB Porta USB

REC Prima para gravar um programa

STOP Prima para parar uma gravação ou uma reprodução

STANDBY (Alimentação) Prima para alternar entre o funcionamento e modo de espera

/ Canal (Programa) Prima para mudar de canal ou selecionar um item do menu

 / Volume Prima para ajustar o volume ou selecionar um item do menu

OK Prima para selecionar um menu ou para confi rmar a operação 
selecionada

MENU Prima para aceder ao menu principal ou para voltar ao menu anterior

EXIT Prima para sair 

Ranhura para Smart Card Insira o Smart Card
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PAINEL DE LIGAÇÕES KAON HD DVR

PAINEL DE LIGAÇÕES KAON HD

ANT IN Ligar o cabo de antena

LOOP OUT Ligar a outro recetor / TV

ETHERNET Ligar o cabo de rede (função indisponível)

S/PDIF (COAXIAL) Ligar a um amplificador digital

Y/Pb/Pr (Componente) Ligar um dispositivo com entrada de componentes

ÁUDIO Ligar o cabo de áudio à TV ou a outro equipamento

HDMI/DVI Utilizar o cabo HDMI para ligar à TV
TV (SCART) Ligar à TV
RJ45   Ligar o cabo de rede

Display switch Interruptor para alteração do display
(Display FRONT – painel frontal / Display TOP – topo do equipamento)

Fonte de alimentação Ligar à eletricidade
ON/OFF Ligar e desligar
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ANT IN Ligar o cabo de antena

LOOP OUT Ligar a outro recetor / TV

ETHERNET Ligar o cabo de rede (função indisponível)
.S/PDIF (COAXIAL) Ligar a uma saída de amplifi cador digital

Y/Pb/Pr (Componente) Ligar um dispositivo com entrada de componentes

ÁUDIO Ligar o cabo de áudio à TV ou a outro equipamento
HDMI/DVI Utilizar o cabo HDMI para ligar à TV
VCR (SCART)  Ligar a um leitor de DVD

TV (SCART) Ligar à TV

RJ45   Ligar o cabo de rede

USB Porta USB

Display switch Interruptor para alteração do display 
(Display FRONT – painel frontal / Display TOP – topo do equipamento)

Fonte de alimentação Ligar à eletricidade

ON/OFF Ligar e desligar
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KAON HD      KAON HD  DVR

INSTALAÇÃO

Componentes necessários para a instalação da Box:

2- Ligue o cabo coaxial (fornecido juntamente com a Box) à sua TV e à BOX (LOOP 
OUT) utilizando os adaptadores (F-IEC) caso necessite.

Cabo Coaxial

F-IEC Fêmea F-IEC Macho

Comando Pilhas AAA (2 EA) Cabo HDMI

Cabo SCART Transformador 
(alimentação)

Sistema de cabos

Sistema de cabos

1º Passo
Caso necessite de ajuda para colocar o seu equipamento em funcionamento, consulte 
os nossos contactos em nowo.pt

2º Passo
Desligue a sua BOX atual (se aplicável) e ligue a nova BOX

3º Passo
1- Ligue o cabo da antena (cabo RF) à tomada ANT IN



4º Passo
Ligue a BOX à TV através do cabo Scart ou HDMI, de acordo com a sua TV.

PAINEL DE LIGAÇÕES KAON HD

PAINEL DE LIGAÇÕES KAON HD DVR

TEXTTEXT SLEEP VOLTAR

��.,- ��ABC ��DEF

��GHI ��JKL ��MNO

5º Passo
     Ligue o cabo de alimentação à tomada de eletricidade.

     Ligue o interruptor de alimentação localizado no painel de ligações da BOX.

     Prima o botão STANDBY  no painel frontal da BOX ou no comando.

Televisor

Cabo HDMI
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Cabo SCART



6º Passo
Agora que a BOX já se encontra corretamente liga à sua TV, é necessário terminar o 
processo de instalação.

No ecrã da sua TV irá ver o menu Fácil Instalação onde poderá selecionar o idioma, 
ajustar a hora e procurar os canais.

PROCURA DE CANAIS

1 – Confirme os parâmetros de 
instalação: 
Modo ID de Rede
Freq. de arranque 386000
Freq. de paragem 434000
Velocidade dos símbolos 6875
Const. 256-QAM
Inverter Automático
ID de Rede 0001
2 – Prima o botão OK para 
iniciar a procura
3 – Quando a procura estiver 
terminada prima o botão OK 2 
vezes para aguardar a lista de 
canais
4 – Carregue na tecla Exit 
para sair do menu

DEFINIR HORARESOLUÇÃO DO ECRÃ

Prima o botão           para 
selecionar a opção 
pretendida e em seguida 
prima OK.

Quando está selecionada a 
opção Automático prima os 
botões            para 
selecionar o país pretendido 
e em seguida prima OK.

SELECIONAR O FORMATO
DA IMAGEM DA TV

TIPO DE ECRÃ DA SUA TVSELECIONAR IDIOMA

A primeira opção na 
instalação fácil é a de 
selecionar o idioma 
pretendido.
Prima o botão           para 
selecionar o idioma e em 
seguida prima o botão OK.

Para definir o formato da 
imagem da sua TV prima o 
botão          para selecionar 
a opção pretendida e em 
seguida prima o botão OK.

Para definir o formato de 
visualização de acordo com 
o formato da sua TV prima 
do botão           para 
selecionar a opção 
pretendida e em seguida 
prima OK.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
AVISOS DE SEGURANÇA

Perigo

Eliminação

Se o utilizador manusear o produto de forma inadequada, existe o risco de morte ou de ferimentos graves.
•� Ligue o cabo de alimentação apenas a tomadas CA como especificado pelo manual do utilizador ou nas especificações 

do produto.
Se o cabo de alimentação estiver ligado a uma tomada CA não especificada, pode provocar um incêndio ou choque 
elétrico.

•� O produto não deve ser exposto a água ou qualquer género de líquidos, nem a gotas ou salpicos. Tal pode provocar um 
incêndio ou choque elétrico.

•� Não coloque objectos pesados, incluindo o próprio produto, em cima do cabo de alimentação. Se o cabo for danificado, 
pode provocar um incêndio ou choque elétrico.

•� Não coloque objectos metálicos em cima do aparelho. Se deixar cair objectos metálicos em cima do aparelho, pode 
provocar um incêndio ou choque elétrico.

•� Não repare, desmonte ou modifique este aparelho pessoalmente. Tal pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
Se for necessário efetuar uma verificação interna ou manutenção, contacte o seu centro ou agência de assistência.

•� Não obstrua quaisquer orifícios de ventilação. O sobreaquecimento pode provocar um incêndio.
•� Desligue o aparelho e a alimentação, o mais rapidamente possível, durante trovoadas.

Se não o fizer, pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
•� Remova a ficha de alimentação da antena da respectiva tomada, o mais rapidamente possível, durante trovoadas.

Se não o fizer, pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
•� Não deixe cair o aparelho (por exemplo colocando-o num local de onde pode cair) nem o sujeite a impactos.

O produto pode ficar danificado. Se estiver danificado, desligue-o e remova a ficha da tomada de alimentação, caso 
contrário pode provocar um incêndio ou choque elétrico.

•� Nunca toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas. Tal pode provocar um choque elétrico.

Se o produto for manuseado de forma inadequada, o utilizador pode incorrer em ferimentos graves ou ligeiros.
Pode, também, resultar em danos ou perdas da propriedade do utilizador.
•� O produto não deve ser exposto a água ou líquidos. Se o aparelho estiver exposto a gotas ou salpicos, tal pode causar 

problemas irreparáveis.
•� Não repare, desmonte ou modifique este aparelho pessoalmente. O aparelho poderá ficar seriamente danificado, 

possivelmente sem reparação.
•� Desligue a alimentação e o cabo de alimentação, o mais depressa possível, durante trovoadas. Estes podem danificar o 

aparelho.
•� Remova a ficha de alimentação da antena da respectiva tomada, o mais rapidamente possível, durante trovoadas, ou o 

aparelho pode ficar danificado.
•� Os dados gravados no HDD podem perder-se devido a choques elétricos, relâmpagos ou falhas de eletricidade.

O utilizador tem de fazer cópias de segurança dos seus dados e a empresa não assume quaisquer responsabilidades se 
não o fizer.

Se o produto for manuseado de forma inadequada, pode provocar danos ligeiros.
•� Se o aparelho ficar marcado, limpe o mesmo cuidadosamente com um pano ou toalha macia. Não utilize nunca 

produtos químicos tais como benzina, diluente, acetona ou outros. A superfície do aparelho pode ficar descolorada e a 
tinta pode descolar-se.

•� Não coloque nem guarde o aparelho nas seguintes situações. Se o fizer, pode causar problemas.
- Em locais muito quentes ou muito frios.
- Em locais com humidade elevada.
- Em locais com temperaturas elevadas, por exemplo, frente a saídas de ar condicionado ou aquecedores.
- Em locais com poeira ou fuligem.
- Em áreas limitadas sem ventilação.
- Em locais expostos a raios solares diretos.
•� Desligue o aparelho ou o cabo de alimentação se não utilizar o aparelho durante um período de tempo longo.
•� Não coloque objetos pesados sobre o aparelho. Tal pode provocar avarias ou danos.
•� Se o aparelho estiver seriamente danificado, de modo que não seja possível repará-lo, ou tenha parado de funcionar por 

completo, elimine-o em conformidade com as leis ou regulamentos locais.

As pilhas e o material da embalagem não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. As pilhas têm de ser 
entregues num centro de recolha de pilhas usadas. A eliminação separada dos materiais da embalagem protege o meio 
ambiente.

Eliminação de equipamento elétrico e eletrónico usado
(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha seletiva)
Este símbolo no produto ou na respetiva embalagem indica que este produto não deve ser tratado como resíduo 
doméstico. Em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha aplicável de reciclagem de equipamentos elétricos e 
eletrónicos. Ao assegurar a correta eliminação deste produto, o utilizador está a contribuir para a prevenção de potenciais 
consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana, que, de outro modo, podem ser provocadas pela 
eliminação incorreta deste produto. A reciclagem de materiais contribui para a preservação dos recursos naturais. Para 
obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipais, o serviço de 
eliminação/tratamento de resíduos domésticos ou o ponto de venda onde adquiriu o produto.

Este símbolo indica a presença de tensões perigosas nesta unidade, 
que constituem risco de choque elétrico.

Este símbolo indica a existência de instruções importantes sobre o 
funcionamento e a manutenção na literatura que acompanha esta 
unidade.

Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar o produto. Os avisos 
descritos abaixo contêm informação importante sobre segurança e estão 
categorizados do seguinte modo: Perigo, Aviso e Indicações.
A empresa não assume qualquer responsabilidade por acidentes ou danos 
resultantes do manuseamento incorreto por parte do utilizador.

Aviso

Indicações




