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De forma muito simples e intuitiva veja as listas de conteúdos NOWO, 
assim como as de outras aplicações instaladas na sua BOX.

Personalize a ordem de apresentação dos conteúdos que pretende ver 
na sua lista de conteúdos, com exeção das duas primeiras que se 
encontram pré-configuradas.

Para começar a ver TV basta selecionar a APP NOWO TV, tão simples 
quanto isso.

HOME MENU
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O prato do dia é simplicidade 
com personalização



Leve, rápido e intuitivo, com tudo o que 
precisa para navegar na sua nova BOX.

Pesquisa 
por voz

Menu 
Principal

Google

Pesquisa 
na APP 
NOWO

Volume +/-

Menu 
Principal 

NOWO TV

Mute

Em espera
Ligar/Desligar

Sair

Aplicações

P +/-

Voltar

Info
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COMANDO
O melhor acompanhamento



Associe a sua conta Google, para poder instalar aplicações e 
ter acesso às suas aplicações que utiliza noutros 
equipamentos Android, desde que compatíveis com a BOX.

Se ainda não tem conta Google é uma oportunidade para 
criar uma e começar a usufruir da mesma, em vários 
equipamentos Android.

Para inserir uma conta Google, 
caso ainda não exista nenhuma 
associada à Box, efetue os 
seguintes passos:

1)  Aceder a Home Menu da BOX

2) Entrar no menu Definições

3) Escolher a opção Contas e 
início de sessão

4) E de seguida escolher 
Adicionar Conta > Iniciar 
Sessão

Existem 2 opções à sua escolha:

a. Utilizar Telemóvel / 
Computador – em que terá 
de aceder ao site 
androidtv.com/setup e inserir 
o código indicado no ecrã da 
sua TV

b. Utilizar o teclado virtual para 
inserir o seu endereço da 
conta Google e respetiva 
password.

COnta Google
O clientes habituais têm tratamento 

especial, use a sua conta Google ou crie uma
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VídeO
tutOrial



Na Play Store encontra as aplicações compatíveis com a Box que pode 
instalar. Terá acesso a aplicações gratuitas e outras que necessitam de 
pagamento recorrente, nesta situação o pagamento terá de ser efetuado 
junto do fornecedor da própria aplicação.

>  Para aceder à PlayStore, basta pressionar a tecla       e pesquisar as 
APPs que pretende instalar, para tal basta escolher a opção “Obter 
mais aplicações” ou “Obter mais jogos”.
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Play StOre 
Para algo extra

VídeO
tutOrial
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A sua nova BOX tem Chromecast embutido, o que permite a partilha de 
conteúdos que estiver a ver noutros dispositivos, PC, Smartphone ou 
Tablet com o ecrã da sua TV.

>  Para enviar conteúdos de outros equipamentos para a sua TV, basta 
procurar o ícone Chromecast      no próprio conteúdo que está a ser 
visto no outro equipamento e escolher a sua BOX como destino.

BOX NOWO 4K

CHrOmecast
Tudo incluído



>  A funcionalidade de Pesquisa por Voz pode ser utilizada dentro ou 
fora da APP NOWO TV.

>  Para efectuar uma Pesquisa por Voz dentro da APP NOWO TV, deve 
pressionar a tecla        do comando, selecionar o ícone do microfone 
que surge no teclado virtual e dizer as palavras do que pretende 
procurar. Vão ser-lhe apresentados resultados acerca de conteúdos 
que estão disponíveis na APP NOWO TV. 

>  Se efetuar uma Pesquisa por Voz, utilizando a tecla       do comando, e 
disser as palavras do que pretende procurar, será efetuada uma 
pesquisa fora da APP NOWO TV que irá devolver resultados de todo o 
ambiente Google, nomeadamente conteúdos de outras APPs ou 
informações gerais tais como meteorologia, trânsito, etc.

Nota: Pode também utilizar a pesquisa através de escrita com recurso 
ao teclado virtual apresentado.

VídeO
tutOrial
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Pesquisa pOr VOz 
É sÓ dizer o que quer
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Os EspEciais da casa
sãO tãO bOns que Os

maNtiVemOs

BOX NOWO 4K



A nova BOX também permite 
agendar gravações para que 
nunca mais perca um episódio da 
sua série de culto.

1)  Selecione o conteúdo que 
pretende gravar.

2) Prima a tecla       para abrir a 
janela de detalhes e pode 
escolher gravar este programa, 
a temporada ou a série 
completa.

3) Consulte e organize as suas 
gravações na secção MEU 
MUNDO.

As gravações efetuadas estão 
disponíveis em MEU MUNDO > 
GRAVAÇÕES e os conteúdos 
agendados para gravação em 
MEU MUNDO > GRAVAÇÕES > 
PROGRAMADAS
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GraVaçÕes 

VídeO
tutOrial



Com esta funcionalidade adicione canais ou programas à sua lista de 
Favoritos, para estarem à distância de um clique.
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FaVOritOs

BOX NOWO 4K

Para adicionar um canal como 
Favorito, efetue os seguintes 
passos:

1)  Aceda ao canal pretendido 

2) Pressione a tecla   

3) Selecione a opção MAIS

4) Escolha a opção MARCAR 
CANAL COMO FAVORITO

Para adicionar um programa 
como Favorito, basta efetuar os 
seguintes passos:

1) Aceda ao programa

2) Selecione a opção MAIS 
INFORMAÇÃO

3) Escolha a opção MAIS

4) Selecione a opção MARCAR 
FAVORITO

Todos os canais e/ou conteúdos marcados como Favoritos podem ser 
consultados em MEU MUNDO > FAVORITOS

VídeO
tutOrial
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O seu programa favorito está a 
começar e esqueceu-se! 

Com os alertas fique sempre a par 
de quando determinado programa 
está prestes a começar, para que 
não perca pitada. 

Para configurar um Alerta:

1)  Selecione o programa que ainda 
irá ser transmitido

2) Selecione a opção MAIS 
INFORMAÇÃO

3) Escolha a opção MAIS

4) Selecione a opção ADICIONAR 
ALERTA

Para consultar os Alertas que 
estão ativos, aceda ao menu
MEU MUNDO > ALERTAS

Alertas 

VídeO
tutOrial
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VideOclube 

No Videoclube pode alugar filmes e 
séries. Tem ao seu dispor filmes em 
HD, séries completas e todas as 
semanas são adicionadas 
novidades.

Alugue conteúdos do Videoclube, de 
forma simples e rápida:

1)  Pressione a tecla       no comando

2)  Aceda ao menu VIDEOCLUBE

3) Escolha o filme ou série que quer 
ver e prima

4) Na página de detalhes do 
conteúdo, selecione a opção 
ALUGAR, poderá também 
escolher a versão SD ou HD e 
introduza o PIN de Compra (PIN 
pré-definido: 6696)

VídeO
tutOrial



VídeO
tutOrial
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Na sua Área de Cliente é possível consultar as subscrições disponíveis 
bem como as que se encontram ativas.

Para aceder à Área de Cliente, basta ir ao menu
MEU MUNDO > ÁREA DE CLIENTE

Área de ClieNte

BOX NOWO 4K



Pergunte o que quiser...
nÓs temos a resposta

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.

> Recomendamos que a ligação seja através de cabo Ethernet, para garantir uma 
melhor experiência. 

> 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 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.

> Efetue o processo de emparelhamento do comando pressionado as teclas OK e 
VOL-, durante 30 segundos.
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FAQ’S

BOX NOWO 4K



NÃO CONSIGO INSTALAR APLICAÇÕES
> Verifique se a sua ligação à Internet está a funcionar corretamente, nomeadamente 

o cabo Ethernet ou a ligação Wi-Fi.

> Recomendamos que a ligação seja através de cabo Ethernet, para garantir uma 
melhor experiência. 

> Verifique se tem uma conta Google associada na Box, caso contrário não será 
possível instalar novas aplicações.

> Verifique se tem espaço de armazenamento na Box disponível, para poder instalar 
novas aplicações.

DETERMINADA APLICAÇÃO APRESENTA ERROS NOS CONTEÚDOS
> A NOWO não é responsável pelos conteúdos incluídos noutras aplicações, que não a 

APP NOWO TV. Os conteúdos que se encontram incluídos noutras aplicações são da 
responsabilidade do fornecedor dessa mesma aplicação.

NO PAINEL FRONTAL DA BOX ESTÁ A PISCAR UMA LUZ VERDE E 
VERMELHA
> A Box está em atualização, pelo que deve aguardar que o processo termine até 

poder voltar a usar o serviço.

SUBSCREVI UMA APLICAÇÃO QUE REQUER PAGAMENTO MENSAL. A 
QUEM DEVO EFETUAR O PAGAMENTO?
> No caso de serem instaladas aplicações que requerem pagamento mensal, esse 

pagamento deve ser efetuado junto do fornecedor da própria aplicação.

POSSO VER CONTEÚDOS NETFLIX ATRAVÉS DA BOX?
> De momento não é possível ver conteúdos Netflix na Box, mas prevemos 

disponibilizar em breve.

A BOX É COMPATÍVEL COM TODAS AS TV’S?
> Sim, a embalagem da Box traz um cabo HDMI para ligar á TV, no entanto se a sua TV 

não tiver disponível entrada HDMI pode solicitar um cabo AV.
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Se ainda assim precisar 
de algum esclarecimento, 
estamos cá para o ajudar.


