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LIGAÇÕES PASSO A PASSO

1 .    Ligação da OneBox à tomada de TV: Ligue o cabo coaxial na entrada da OneBox e à 
tomada de TV NOWO. Utilize um adaptador F-IEC Fêmea ou Macho se necessário.

2 . Ligação da sua TV à OneBox: Utilize o cabo HDMI® entre a saída HDMI® da OneBox e a 
entrada HDMI® da sua TV. Se a sua TV não tem entrada HDMI®, pode utilizar o cabo SCART. 
Nota: para ter acesso a TV de alta definição é necessário o cabo HDMI®.

3 .   Ligar a OneBox: Ligue o transformador à OneBox e à tomada elétrica.

4 .   Ligação do comando: Coloque as pilhas no seu comando e está pronto a utilizar.

5 .   Botão ON/OFF: Ligue o botão ON/OFF e siga os passos abaixo.
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Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. 
Dolby e o símbolo duplo D são marcas registadas 
da Dolby Laboratories.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

OneBox Comando Smart Card* Guia de 
Instalação

Transformador Disco*

*Já instalado na OneBox

INSTRUÇÕES AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA 
A sua OneBox foi fabricada de forma a responder às normas de segurança em vigor. No entanto, deverá 
seguir as instruções descritas neste manual para a utilizar com toda a segurança. Deve igualmente guardar 
cuidadosamente o presente manual.

Antes de ligar a OneBox à corrente deverá verificar se os valores de corrente correspondem aos valores da 
sua habitação.

Caso o valor não corresponda deve contactar o Serviço de Apoio ao Cliente. Não deverá tentar efetuar 
qualquer reparação no equipamento, apenas técnicos certificados podem efetuar intervenções na OneBox. 
Qualquer intervenção ou manuseamento da OneBox deve ser efetuada com o equipamento desligado da 
corrente e não apenas no botão OFF. Se este ainda estiver ligado à corrente poderá provocar ferimentos 
ou choque elétrico. 

Desligue a OneBox durante as trovoadas.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, substitua-o. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente, caso seja 
necessário substituir este ou outro elemento do equipamento.

Recomenda-se a utilização dos cabos fornecidos, a fim de evitar falhas no equipamento. 

Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este equipamento à chuva ou humidade.

A OneBox deve ser colocada sobre uma superfície estável. Não deve bloquear as aberturas de ventilação 
com objetos como jornais, toalhas, cortinas, etc. 

A OneBox não deve ser instalada perto de radiadores, fogões ou outros equipamentos que geram calor. 
A OneBox não deve ser exposta a raios solares diretos ou estar próxima de elementos combustíveis, tais 
como velas. Deve existir um intervalo de pelo menos 2cm em redor da OneBox para garantir a circulação 
de ar e proteger a unidade de sobreaquecimento.

O cabo de alimentação e o botão ON/OFF no painel de ligações da OneBox deverão estar acessíveis caso 
seja necessário efetuar uma paragem de emergência.

Não coloque objetos que contenham líquidos perto da unidade. A OneBox não deverá ser atirada ou 
deixada cair. Caso isso aconteça, desligue a OneBox da corrente e contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

Não insira objetos nas várias ranhuras da OneBox. 

Para limpar o aparelho, utilize um pano macio e húmido (não molhado). Não utilize produtos de limpeza 
abrasivos ou aerossóis. Os sacos de plástico representam perigo de sufocamento pelo que os deve manter 
fora do alcance das crianças.


