
Manual do usuário 

Google, Android, Google Play, Youtube, Android TV, Chromecast e outras 

marcas e logotipos relacionados são marcas comerciais de Google LLC. 



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

• Por favor, mantenha o produto em posição horizontal. Não 

coloque objetos pesados na parte superior do dispositivo. 

• Utilize o adaptador de alimentação incluído. Não utilize 

cabos ou fichas danados. 

• Por favor, evite tocar a fonte de alimentação com as mãos 

molhadas. 

• Não desmonte nem modifique o dispositivo pela sua conta 

para evitar socos ou danos. 

• Mantenha o dispositivo longe de quaisquer fonte de calor 

para evitar danos. O dispositivo deverá manter-se numa 

área seca e com boa ventilação, longe do pó que possa 

causar um incêndio ou um choque elétrico. 

• Desligue e tire imediatamente da tomada o adaptador de 

corrente do dispositivo se estiver a emitir fumo ou mal 

cheiro. 

• Tire da tomada o adaptador de corrente quando não o use 

durante longos períodos de tempo. 



LISTA DE ACESSÓRIOS

Caixa Android TV xl 

Adaptador de corrente xl 
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Comando a distância xl 

HDMI xl 

DO 
Pilhas x2 

Manual do Usuário xl 



CONEXÕES 

Painel Lateral 

AV output Ethernet HDMI output SPDIF DC in 

(Optical) 

Painel Traseiro 

Micro SD USBl USB 2 

Nota: 

O indicador de ligado ilumina-se em azul em modo

ligado e em vermelho em modo standby. 



Instruções

COMANDO A DISTÂNCIA

l. MICROFONE 

2. BOTÃO DE LIGADO (<.!.)) 

3. ASSISTENTE DE GOOGLE ( •:-) 

4. INDICADOR DE FUNCIONAMENTO 

5. ACIMA/ ABAIXO/ESQUERDA/ 

DIREITA(A/v/< />)

6.0K 

7. MENU PRINCIPAL (O) 

8. VOLTAR/SAIR ( "=>) 

9. APLICAÇÕES(:::) 

10. AUMENTAR/DIMINUIR 
VOLUME (VOL+/-) 

11. YouTube (DYDuTabe) 

12. NETFLIX ( NETFLIX) 

13. Google Play ( lil' :::e:::)

1.Luz de funcionamento: Ao carregar em quaisquer tecla, a luz 
indicadora brilha; Com baixa voltagem a luz indicadora pisca 
rápidamente. 
2.Emparelhamento Bluetooth: Carregue "OK"+ "Volume-" 
simultáneamente no seu comando a distância durante 10 segundos. 
3.Búsqueda por voz: Carregue no botão de "Assistente de Google" para 
ativar a pesquisa por voz e comece a falar. 
4.Aplicações: Ao carregar a tecla "Aplicações" vai aparecer uma lista 
de todas as aplicações no ecrã.
Nota: As funções do comando a distância podem ser diferentes para 
diferentes aplicações, é possível que precise de usar um mouse externo 
para o correto funcionamento.  



CONEXÃO DO SISTEMA 

Consulte as imágens e as instruções a continuação para 

conectar o seu dispositivo.

Nota: Por favor, desligue todos os seus dispositivos (tais 

como o Android TV e a televisão) antes de conectar os 

cabos. 

DllB>---..-
TV Enchufe 

@m;¡...---
Conexão à internet 

Amplificador 

Passo 1 : Conectar à TV 
Conecte o cabo HDMI/AV à porta HDMI/AV do dispositivo 
Android e da Televisão. 

Passo 2: Conectar à rede 
Conecte um cabo Ethernet à porta LAN do dispositivo, e 

do outro lado à porta LAN do router ou à porta Ethernet 

da rede de banda larga doméstica. 

Passo 3: Conectar à corrente 
Conecte o adaptador de corrente ao dispositivo Android 

TV e à ficha. Depois de ligá-lo, pode iniciar-se 

automáticamente. 

Nota: Antes de ligar, mude a entrada do sinal da televisão 
à fonte correta. 

Dicas: o dispositivo é compatível com Wi-Fi, entre em 

Configuração->Rede-->Funcionamento Wi-Fi 



CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO 

Pode ligar o seu dispositivo depois de conectar todos os 

cabos corretamente. 

Para poder utilizar corretamente o Assistente de Google no 

seu comando a distância primeiro deve ser emparelhado por 

Bluetooth ao seu Android TV. Siga as instruções de 

emparelhamento no ecrã. 

Passo 1: Idioma 

Escolha o idioma desejado no ecrã de bem-vinda. 

Passo 2: Configurar com Dispositivo Androld 

Escolha se configurar o seu Android TV com um dispositivo 

Android ou avançar para o seguinte passo. Se seleccionar 

Sim, por favor consulte a seleção de emparelhamento 

Bluetooth deste manual. 



Passo 3: Wi-Fi 

Conecte o seu dispositivo à sua rede Wi-Fi. 

Passo 4: Conta Google 

Inscreva-se com a sua conta de Google. 

Passo 5: Termos de Política e Privacidade do Serviço 
Leia e aceite o Termos de política e privacidade do serviço. 

Passo 6: Ajustes de Localização 

Escolha se permitir ou não que o Google utilize a sua 

localização para melhorar a experiência de usuário. 

Passo 7: Configuração de Relatório de Diagnóstico 

Selecione se deseja permitir que o seu Android TV envie 

automáticamente dados de utilização e diagnóstico ao 

Google. 

Passo 8: Bem-vindo ao Android TV 

Um passeio pelas características do seu dispositivo. 

Carregue em "FEITO" depois do passeio para começar a 

utilizar o seu dispositivo. Agora ja está preparado para 

começar. 



AJUSTES 

Selecione Ajustes para certificar a informação do 
dispositivo, adicionar/eliminar contas, e fazer 
modificações nos ajustes do sistema. 

Configuração WI-FI 
Em Ajustes de redes, selecione e ative o WiFi para se 
conectar à rede. 
Quando o dispositivo digitaliza e mostra todas as redes 
Wi-Fi, selecione a rede desejada, introduza a senha se for 
preciso e carregue Conectar. 

Configuração Idioma 
Em Ajustes > Preferências, selecione Idioma para mudar o 
idioma anteriormente configurado. 

Emparelhamento Bluetooth 

• Selecione Ajustes no menu principal. 
• Desde o menu Comando & Acessórios, carregue 
"Adicionar Acessório" e então selecione o dispositivo que 
deseje conectar.



Desemparelhar um Dispositivo Bluetooth 

• Selecione Ajustes no menu principal. 

• Desde o menu Comando & Acessórios, carregue 

"Desemparelhar" e então selecione o dispositivo que deseje 

desemparelhar.

Adicionar Contas 
Para novos usuários de Google, inscreva-se com uma nova 

conta de Google utilizando a TV para um login mais fácil e 

um pagamento seguro. Adicionar ou mudar contas em 

Contas no menu de Ajustes. 

Accoonts 

© Google 
your_ema1�il can 

+ Addaccount 

Restaurar Ajustes de Fábrica 

• Carregue Preferências do dispositivo > Reset para apagar 

tudo. 

• Quando esta opção for selecionada, todas as aplicações 

instaladas manualmente e a informação de usuário será 

eliminada.



Sobre 

Pode provar a informação sobre o seu dispositivo carregando 

no botão "Sobre" no Menu de Ajustes. Esta janela vai-lhe 

mostrar o modelo de dispositivo, versão, versão de firmware e 

mais. Também pode atualizar o seu sitema carregando em 

Atualização do Sistema desde este menu. 

DESCARGA DE APLICAÇÕES

Todas as aplicações estão disponíveis para a descarga em 

Google Play. Pode procurar e descargar aplicações 

disponíveis em Google Play Store. 

Para acessar a Google Play: 

l. Diríja-se à fila de aplicações do ecrã principal no 

seu Android TV. 



2. Selecione o ícone Adicionar(+), então escolha Google Play 

Store da lista de opçoes. Quando a aplicação Google Play 

Store for adicionada ao ecrã principal do seu Android TV, 

então poderá abrir a loja e descargar mais aplicações. 

UTILIZAR O SEU SMARTPHONE COMO UM COMANDO  

¿sabia que pode usar o seu smartphone como um painel tátil 

para navegar fácilmente pelo seu ecrã, em vez de usar os 

botões direcionais do controlo remoto? até pode usar o seu 

telefone inteligente para escrever o longo título do filme que 

deseja procurar! ¿como? 

(1) Simplesmente descargue a aplicação "Android TV Remote" 

desde Play Store ou App Store no seu dispositivo Android ou 

Apple correspondente. (Certifique que o seu telefone e o 

dispositivo estão conectados à mesma rede Wi-Fi). 

(2) Procure e ligue-se ao seu Android TV, depois introduza o 

código que seja mostrado na televisão no dispositivo. Agora 

pode usar o seu telefone como um controlo remoto de 

pesquisa por voz.  

Cruzeta Direcional Teclado Painel Tátil 



GOOGLE CAST 
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Zoom a::::::::::EJ � 

Print... XP 

Cast... 

Find ... KF 

More Tools • 

Edit 1 Cut I Copy I Paste 1 

Settings 

Help • 

Reprodução desde um 
telemóvel: 
Certas aplicações permitem 
lançar o seu conteúdo à sua 
TV. Para fazê-lo, simplesmente 
siga os seguintes passos: 

1. Abra uma aplicação 
compatível com Google Cast 
no seu telemóvel 

2. Navegue no ecrã que deseje 
lançar 

3. Toque no ícone de Cast � e 
depois selecione a sua Android 
TV.

Reprodução desde Google 
Chrome: 
Este dispositivo tem Google 
Chromecast incorporado. Para 
emitir desde Google Chrome, 
carregue no ícone de 
configuração¡ localizado no 
canto superior direito do 
navegador, depois carregue 
em "Cast". 

Nota: a conectividade de 
Chromecast depende do 
servidor de Google. No caso 
que a conversão não tenha 
sucesso, tente novamente 
mais tarde. 



GOOGLE ASSISTANT 

Diga-o para reproduci-lo. 

Peça que reproduza o seu programa, vídeo ou música 

favorita. Ou encontre o último sucesso das bilheteiras 

para desfrutar dele. 

Algumas coisas que pode dizer: 

"Envia uma mensagem de texto à mãe em 5 minutos". 

"lCómo está o tempo hoje?" 

Controle o seu AndroidTV: 

"Procura filmes de comédia do 2006" 
"Reproduz Stranger Things episódio 2" 
"Volume ao nível 6". 

Peça que o ajude a planificar o 
seu dia: 

"Acorda-me às 8 da manhã". 

"lCuánto tempo vou demorar 

em chegar ao trabalho?" 

Pergunte sobre as últimas 
notícias: 

"lQuem ganhou a Taça do 

Mundo?" 

"lQuais são as últimas notícias 

do NPR?" 

Fala ao microfone do teu 
comando a distância

Para ativar o Assistente 
de Google carregue 
neste botão 

Aprenda mais sobre 
Google Assltant em 
assistant.google.com 

••• 
• 

Olá, lcomo posso ajudar-te? 

lComo se diz "olá" em francês? 

"Olá" em francês é Bonjour. 
Controle a sua casa: 

"Atenuar as luzes do dormitório" 

"lEstão ligadas as luzes da cozinha?" 

"Pausa os alto-falantes da sala". 

Pergunte alguma coisa: 

"lOnde ficam as bombas mais perto?" "lO 

que é 52 vezes 26?" 

"Diz uma anedota divertida". 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CPU 

AndroidOS 

Saída de vídeo 

Saída de Áudio 

ARM Quad 64-bit Cortex-A53 up tol.SGHz 

Android9.0 

HDMl2.0b, AV 

Ótica 

Formato de Vídeo H.265 10-bit 4K.2K@60fps,VP9 4K.2K@60fps 
H.264, MPGE, MKV, MP4 e outros formatos de vídeo 

Formato de Áudio AAC, WAV, MP3 e outros formatos de áudio 

Formato de imagem JPG, BMP, PNG e outros formatos de imagem 

Temperatura de 
funcionamento 

Alimentação

Consumode 

Wi-Fi 2.4G/5G Hz 802.lla/b/g/n/ac 

Interfaz RJ45 10M/100M adaptável 

OºC-40ºC 

Entrada: A000-240V 50/60Hz Saída: DC 

SV /2A 

<lOW 
energía 

Nota: a memória interna / espaço de armazenagem 
disponível é de 4,8 GB devido ao sistema operativo 
e às aplicações pre-instaladas. 

Rede



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Problema Possível razão 

Depois de 
ligado, 
não aparece 
imagem

O cabo de áudio não 

está conectado 

Dispositivo em modo 

silêncio 

Imagens na 
televisão 
mas sem 
som 

Configuração de áudio 

anormal 

O volume está muito baixo 

Conexão do cabo 

Falho na incorreta 

conexão
à rede Wi-Fi desligado ou sinal 

muito fraco 

O comando a distância 

apontando para a direcção 

incorrecta 

Falho no 
comando 
a distância

O comando a distância 

está a ficar sem pilhas

O comando a distância 

está estragado

Solução 

O cabo de alimentação bem 

conectado, certifique a 

voltagem normal da ficha 

Volte a conectar o cabo de 

áudio 

Carregue no botão de silêncio 

para restaurar o volume 

Entre no menu de 

configuração de áudio e 

vídeo, selecione o canal de 

som e o idioma apropriados 

Suba o volume 

Reconecte o cabo 

corretamente 

Reinicie o Wi-Fi ou ajuste a 

posição do disopositivo 

Aponte com o comando ao 

sensor do painel frontal do 

dispositivo e volte a tentar 

Mude as pilhas 

Por favor, envie-o ao serviço 

de mantenimento local para a 

sua verificação. 

O cabo de alimentação

não conectado ou a finha 

nao dá corrente

Aparecem






