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INTRODUÇÃO 
Neste manual encontra as informações necessárias 
sobre a instalação da sua nova Box NOWO TV.

De modo a que possa tirar melhor partido na sua 
utilização deverá previamente ler atentamente este 
manual.

ANTES DA INSTALAÇÃO
Certifique-se que efetua todas as ligações tal como 
indicadas neste manual e que, para assegurar o 
correto funcionamento do equipamento, mantenha 
a Box NOWO TV ligada ao Modem através de um 
cabo de rede (Ethernet).

Só no caso da Box NOWO TV se encontrar distante 
do Modem é que deverá proceder à ligação da 
mesma ao Modem via WI-FI, seguindo as indicações 
no ponto 2.
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1. INSTALAÇÃO  
CABO DE REDE – ETHERNET (OBRIGATÓRIO)

1.1. Ligue o cabo HDMI entre a Box NOWO TV e a TV. 

1.2. Ligue o cabo de rede Ethernet entre a Box NOWO TV e o Modem/Router. 

1.3. Ligue o cabo de alimentação na ficha de alimentação da Box NOWO TV e 
ligue-a à corrente elétrica. 

 

AVISO: A ligação elétrica da Box NOWO TV só deverá ser ligada após todas as 
outras ligações estarem efetuadas de forma correta. 

1.4. Ligue o cabo coaxial à entrada RF IN da Box e a outra extremidade à tomada 
de parede. Caso seja necessário utilize um adaptador F-IEC Fêmea ou Macho 
de acordo com a sua tomada. 

TOMADA DE
ELETRICIDADE
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acesso à internet
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Cabo Coaxial
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1.5. Ligue o interruptor ON/OFF da Box NOWO TV colocando-o na Posição “|”.

1.6. Para selecionar a entrada HDMI, utilize o comando da sua TV pressionando a 
tecla INPUT/SOURCE.

1.7. A Box NOWO TV vai efetuar uma atualização do software. Por favor aguarde 
que a mesma seja terminada.

1 2

3 Após a atualização estar concluída, o 
processo de instalação encontra-se 
finalizado e pode agora usufruir do 
serviço de TV da NOWO. 
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2. LIGAÇÃO VIA WI-FI (REDE SEM FIOS)
2.1. Para que a qualidade da sua experiência de TV seja mais elevada, é 

aconselhável que mantenha a sua Box NOWO TV ligada à internet através 
de Cabo de Rede (Ethernet).

Contudo, caso pretenda, pode ligar a Box NOWO TV através de 
WI-FI (Rede sem Fios), bastando pressionar a tecla OK para aceder ao Menu, 
navegue até à opção Meu Mundo, de seguida pressiona a tecla OK, selecione 
Definições e tecla OK e finalmente escolha a opção REDE e pressiona a tecla 
OK do comando.
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2.2. Através do teclado numérico do Comando premir o código 4242 (Opção 
INTERFACE ATIVO vai ser apresentada)

2.3. Navegar até à opção Interface e pressionar a tecla OK
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2.4. Selecionar WI-FI e pressionar a tecla OK
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2.5. Navegar até à opção e selecionar Ligação WI-FI pressionando a tecla OK

2.6. Selecionar a forma de ligação pretendida

 
*caso selecione a opção “Procurar rede sem fios escondida”, os dados da 
mesma serão solicitados 
 
*caso selecione a opção “Ligação a redes sem fios via WPS”, deverá seguir 
os passos apresentados. 
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*Se selecionou a primeira opção, "ligar a rede sem fios", a sua Box NOWO TV 
vai procurar as redes sem fios que estão disponíveis.

2.7. Seleccionar a Rede pretendida, pressionado OK na opção REDE para listar 
todas as Redes sem fios disponíveis.

(os nomes das redes 
aqui apresentadas 
são apenas a título 
de exemplo) 
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> Uma vez selecionada a rede pretendida pressione OK

> Navegar até à opção PASSWORD e pressionar a tecla OK

> Introduzir a password através das setas do comando e validar cada     
caracter com a tecla OK.

> Por fim, pressionar a tecla , escolher a opção CONFIRMAR e 
pressionar OK.
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2.8. Confirmar e aguardar

2.9. Quando a sua Box NOWO TV estabelecer ligação à rede WI-FI irá aparecer 
a informação abaixo.
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2.10. Após ligação efetuada com sucesso pressionar a tecla . 
> Confirmar que a ligação está ativa (Estado da ligação     Ativo) 
> Confirmar que a ligação está associada à rede escolhida (SSID   nome da 
rede escolhida) 

3. LIGAÇÃO VIA CABO DE REDE – ETHERNET
Para voltar a alterar a ligação, entre a Box NOWO TV e o Modem/Router para 
cabo de rede deverá repetir os Pontos 2.2 e 2.3 selecionando a opção Cabo de 
Rede no menu Interface.




