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INTRODUÇÃO
O seu "TwinBox 230" permite receber e gravar os canais da TDT / TDT HD, incluindo os canais de
alta definição.
O seu "TwinBox 230" é uma passerelle com uma função multimédia possibilitando a visualização
de suas fotos e vídeos na sua TV em alta definição, ou escutar suas músicas.

FUNÇÕES
- Conectada a tomada de antena, você pode visualizar os canais da TDT e da TDT HD.
- Conecte um dispositivo USB (disco rígido externo ou chave USB) para ser capaz de gravar
programas TDT e TDT HD.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- Sintonizador duplo TDT/ TDT HD
- Conexões do USB Host
- Conexões de vídeo: Composite e HDMI
- Tensão de entrada: ~100V - 240V
50-60Hz 0.35A
saída: 5.0V

2000mA

- Formatos suportados: - Vídeo: Avi, MPEG HD, Ts, Vob, Mkv, Xvid HD
- Áudio: MP3, WMA, AC3
- Foto: BMP, JPEG, TIF e PNG
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DESCRIÇÃO DO TELECOMANDO

1

2

Telecomando 1: Corresponde à numeração das teclas do telecomando.
Telecomando 2: Corresponde ao telecomando real.
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No.

TECLA

FUNÇÃO

1

STANDBY

Ligar / desligar o TwinBox 230.

2

ASPECT

Alterna o modo de exibição entre 4:3 PS, 4:3 LB e 16:9.

3

V-FORMAT

Alterna entre os diferentes modos de resolução.

4

MUTE

Ativar / desativar o som (mudo).

5

VERMELHO

6

VERDE

7

AMARELO

8

AZUL

9

FAV

Para exibir a lista de favoritos.

10

TV

Para alternar entre TDT e Rádio (se disponível).

11

REPEAT

1. Vídeo e Música: Repete o arquivo atual ou repetir todos os arquivos no diretório ou
cancelar a função de repetição.
2. Foto: Repete a música de fundo.

12

TECLAS NUMÉRICAS

0-9.

13

BACK

Para recordar

14

SLEEP

Para entrar no modo "Dormir"

15

EXIT

Saída / retorno à página anterior.

16

MENU

Para aceder ao menu.

TECLAS
DIRECIONAIS

Alterna entre os vários arquivos e pastas.
As teclas " / " permitem mudar de canal,

CONFIRMAR

Reproduzir ou pausar a reprodução de arquivos multimédia.
Permite validar a sua escolha e ver a lista de canais TDT.

18

VOL+/VOL-

Aumentar / diminuir o volume.

19

PAGE +/-

Para percorrer as páginas do navegador.

20

REC

Para gravar o programa que está sendo visualizado.

21

STOP

Parar a reprodução de médias.

22

PLAY/ PAUSE

Reproduzir o arquivo selecionado.
Para pausar a reprodução do arquivo.

23

TIMER

Fornece acesso direto para a página de programação.

24

USB

Fornece acesso direto ao dispositivo USB.

25

FR/FR

Retrocesso rápido do arquivo de média com uma velocidade de leitura de 2x, 4x, 8x ...
Avanço rápido do arquivo de média com uma velocidade de leitura de 2x, 4x, 8x ...

26

SWAP

Alterna entre o tipo de arquivos no Explorer (vídeo, música, fotos e gravações).

27

INFO

Exibe as informações do arquivo selecionado.

28

PREV/ NEXT

1. Voltar à página anterior ao navegar arquivos de média
2. Voltar ao arquivo anterior durante a reprodução de arquivos de média.
1. Ir para a página seguinte quando você procurar arquivos de média.
2. Ir para o próximo arquivo durante a reprodução de arquivos de média.

29

AUDIO

Seleccione uma faixa de áudio.

30

TTX

Activar / desactivar o teletexto.

31

SUBTITLE

Activar / desactivar legendas.

32

EPG

17

Tecla opcional
Permite acesso direto para a página de "Música".
Tecla opcional
Permite acesso direto para a página de "Foto".
Tecla opcional
Permite acesso direto para a página de "Vídeo".
Tecla opcional
Para acessar diretamente a página "Gravação".

= CH +,

= CH –

Para exibir o EPG (Guia Electrónico de Programação).
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ANTES DE COMEÇAR
VISTA FRONTAL

1. RECEPTOR INFRAVERMELHO: Para receber o sinal do telecomando.
2. POWER: Permite colocar o TwinBox 230 em modo standby.
3. USB HOST: Para gravar os seus programas e ler o conteúdo de seus dispositivos
USB (chaves USB, unidade de discos rígidos externos...).

VISTA TRASEIRA

1. ANTENA IN: Para conectar um cabo de antena da tomada de TwinBox 230.
ANTENA OUT: Para conectar um cabo de antena do TwinBox 230 à TV.
2. HDMI: Para conectar o cabo HDMI ao seu TV.
3. AV OUT: para conexão do cabo AV (a partir do TwinBox 230 à sua TV).
4. COAXIAL: Para conectar um cabo coaxial S-PDIF.
5. DC : Para conectar o adaptador de energia ao Twinbox 230.
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CONECTE TWINBOX 230 À SUA TV

Tomada de antena

Traseira TV

2

1

Cabo de Antena

Cabo AV

3

Cabo HDMI

1. Conecte seu TwinBox 230 à tomada de antena para desfrutar o TDT e TDT HD.
2. Conecte o TwinBox 230 à TV usando o cabo AV (dependendo da configuração).
3. Conecte o cabo de alimentação na sua tomada de parede.
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INSTALAÇÃO DOS CANAIS TDT
1. Pressione "MENU" no telecomando e usando as setas do teclado para selecionar
"Instalação", pressione "OK".

2. Seleccione "Busca Automática" e pressione OK.
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3. Seleccione "Buscar" e pressione OK.

3. A janela seguinte deverá aparecer.

5. Quando o escaneamento de canais estiver concluído, pressione OK.
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VISUALIZAR E GRAVAR OS CANAIS TDT
VISUALIZAR OS CANAIS TDT
1. Uma vez Twinbox 230 ligado, ele irá iniciar automaticamente na TDT.






Use " / " para mudar de canal.
Pressione "INFO" para mostrar a força do sinal.
Pressione "LEGENDAS" para alterar as legendas.
Pressione "EPG" para exibir o Guia Electrónico de Programas.

GRAVAÇÃO AO VIVO
Para ser capaz de gravar os canais TDT / TDT HD, você deve ter previamente ligado um
dispositivo USB ao TwinBox 230.
1. Selecionar o canal desejado para gravação, usando os botões " / " ou pressione "OK" para
exibir a lista de canais.
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2. Pressione " " no seu telecomando para iniciar a gravação.

3. Pressione " " e Seleccione "SIM" para parar a gravação do programa atual.

Nota: As gravações são armazenadas diretamente no dispositivo conectado (USB ou disco
rígido externo) na pasta "ALIDVRS2" a raiz do dispositivo.
Você pode gravar um canal e visualizar outro ao mesmo tempo, basta proceder da mesma
forma para a visualização normal de um canal.
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PROGRAMA AGENDADO

Para agendar uma gravação, você deve primeiro pressionar "TIMER" no telecomando. A interface
de gravação programada irá aparecer.

1. Pressione OK no seu telecomando para exibir a janela abaixo.

1. Seleccione a frequência de gravações (uma vez, diário, semanal e dias).
2. Seleccione o modo de visualização. CANAL para ver o canal e GRAVAÇÃO para gravar o
canal.
3. Seleccione o canal para a gravação.
4. Seleccione a data de gravação.
5. Seleccione o horário de início da gravação.
6. Seleccione o horário de fim da gravação.
7. Para gravar no formato .PS em vez de .TS.
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8. Seleccione "Salvar" e pressione "OK" para confirmar a entrada na lista de gravações
programadas.

NOTA: Você pode gravar um canal e visualizar outro ao mesmo tempo, basta proceder da
mesma forma para a visualização normal de um canal.
TIMESHIFT

1. Pressione " " e pressione PAUSA para activar a função Timeshift.

2. Para retomar a reprodução pressione PLAY.
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USO DO DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO
O TwinBox 230 é equipado com uma porta "HOST USB" porta que permite conectar uma chave
USB ou um disco rígido externo para o TwinBox 230, para navegar e, assim, ler o conteúdo
multimédia armazenado dentro.
1. Pressione "MENU" e Seleccione " Ferramentas " depois pressione "OK".

2. Seleccione "Media Player" e pressione "OK".
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3. Seleccione o tipo de arquivo que você deseja visualizar (vídeo, música, foto ou gravação),
pressionando SWITCH.
4. Pressione OK, Seleccione o seu dispositivo pressionando / em seu controle remoto e
pressione OK.

5. Seleccione o arquivo que deseja visualizar e pressione OK para ver.
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CONFIGURAÇÃO DO SEU TWINBOX 230
IDIOMA E RESOLUÇÃO
1. Ligue o seu Twinbox 230.
2. Após a inicialização, pressione MENU e Seleccione "Configurações do Sistema" para
configurar o seu Twinbox 230.

3. Seleccione "Sistema de TV " e depois "Resolução de vídeo" para selecionar a resolução
do ecrã.

4. Seleccione "IDIOMA" e seleccione "IDIOMA" mais uma vez para mudar o Idioma.
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SITE DA STOREX
Vá para http://www.storex.eu, Seleccione “TDT Recorder” e depois Seleccione TwinBox 230.
Você será capaz de baixar a última versão completa do manual e atualizações de software.

SUPORTE TÉCNICO
A fim de facilitar a gestão do seu problema, deve entrar em contacto com a nossa equipe de
apoio, nós convidamos você a registrar a garantia do seu TwinBox 230 em nosso site no seguinte
endereço:

http://garantie.storex.eu
Para reparação, contacte o seu revendedor para reparar o seu TwinBow 230 ao abrigo da
garantia, ou envie o seu pedido via e-mail para o seguinte endereço:

support@storex.eu
ou pelo telefone:
França:

01 55 85 82 00 (custo da chamada local para Paris)

Espanha:

902 110 572 (soporte.es@storex.eu)

Inglaterra:

(support.uk@storex.eu)
Segunda à Quinta das 9:30 às 19:30h.
Sexta-feira das 9:30 às 18:30h.:

Para mais detalhes, leia a versão completa do manual do usuário (disponível no site):
http://www.storex.eu

REGISTRO DE GARANTIA
Convidamos você a registrar a sua garantia para TwinBox 230 no nosso site em:

http://garantie.storex.eu
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CONDIÇÕES DE GARANTIA
A Garantia STOREX disponível é válida por 1 ano para TwinBox 230 e 3 meses para os
acessórios (telecomando, cabo AV, fonte de alimentação ...).
STOREX TwinBox garante a sua TwinBox 230 contra todos os defeitos de fabrico ou montagem.
Esta garantia só se aplica à primeira aquisição do TwinBox 230 pelo usuário final e não é
transmissível, se o dispositivo for revendido. Esta garantia não cobre quaisquer
incompatibilidades encontrados pelos usuários finais para além das recomendações do
especificado na embalagem, ou qualquer outra incompatibilidade gerada por outro hardware ou
software no computador que está ligado ao TwinBox 230.
Prova de compra devem ser apresentados aos nossos serviços para aplicar garantia STOREX.
A garantia não cobre falhas ou defeitos induzidos pela não observância às instruções deste
manual, negligência, alteração, instalação imprópria ou manutenção, reparação ou alteração não
autorizada pela STOREX, testes impróprios, acidente ou fatores externos, tais como (lista não
exaustiva) excesso de calor ou de humidade, falhas de energia ou má instalação / desinstalação
de TwinBox 230.
A única obrigação contratual aprovada pelo STOREX diz respeito à reparação ou substituição do
produto defeituoso. Em nenhum caso, STOREX não pode ser responsabilizada por qualquer
perda de dados, ou das suas consequências induzidas por falha operacional ou uma falha do
produto. Em qualquer caso, STOREX não será vinculado a qualquer responsabilidade financeira
por qualquer quantia superior ao valor do produto adquirido pelo usuário final.
Esta garantia da sua TwinBox 230 está definida e não pode ser modificada, diminuída ou
aumentada sem autorização por escrito da STOREX. Além disso, a STOREX não pode ser
responsabilizada por qualquer assessoria técnica ou do serviço prestado pertencente ao TwinBox
230.
Você não é o beneficiário desta garantia atual.
Esta garantia cobre apenas o seu TwinBox 230 e é regida pela lei francesa.
Para qualquer pedido não abrangido por esta garantia, entre em contacto com o suporte STOREX
ou entre no site: www.e-storex.com para encomendar acessórios.
Nota: STOREX ™ reserva o direito de modificar o manual do usuário, sem aviso prévio de acordo
com a evolução do produto. Você pode encontrar a última versão do manual no nosso site:
http://www.storex.eu

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
Este dispositivo foi projectado e fabricado para garantir sua segurança. Os mecanismos
de segurança incorporados ao produto irão protegê-lo se você observar os seguintes
procedimentos para instalação, operação e solução de problemas:
- Leia e siga as instruções abaixo antes do manuseio e instalação do seu equipamento;
- Guarde estas instruções para referência futura.
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GERAL
-

Não agitar, ou pode levar a danos no aparelho;
Use apenas peças e acessórios (fonte de alimentação...) recomendada pelo fabricante;
Não mova o aparelho quando estiver em operação.

SEGURANÇA
-

Para evitar incêndio ou choque eléctrico, não coloque o aparelho perto de objetos cheios
de líquidos,
Se um objeto pesado ou líquido cair sobre o aparelho, desligue-o imediatamente e enviá-lo
para ser verificado por pessoal qualificado antes de serem re-utilizados.
Quando estiver em operação, a superfície de habitação gera calor, coloque o produto
sobre uma superfície plana e rígida e evite cobri-la ou colocar qualquer objeto nela.

FONTE DE ENERGIA DO PRODUTO
-

No caso de você não usar o produto por um longo tempo ou durante uma tempestade com
relâmpagos, desconecte o aparelho da tomada segurando a ficha mesmo, sem puxar o
cabo,
O adaptador de força incluído é específico para o produto. O uso de um adaptador
diferente pode causar danos ou acidentes.

COLOCAÇÃO DO PRODUTO
-

Instale o aparelho longe de qualquer equipamento com forte
atracção,
como
fornos
microondas, alto-falantes grandes...
Coloque o produto numa área bem ventilada e em uma superfície dura e plana para
dispersar o calor do dispositivo.

LIMPEZA
-

Nunca abra o produto para limpar, caso contrário, a garantia será cancelada,
Desligue o aparelho da tomada de parede antes de limpar o produto,
Limpe a parte externa do produto e do telecomando com um pano macio e seco.
Nunca use uma escova abrasiva, pó abrasivo ou solvente, como álcool ou gasolina.
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
-

Qualquer tipo de solução de problemas para pessoal qualificado. Resolução de problemas
é necessária quando o aparelho foi danificado de alguma forma: ficha ou o cabo é
danificado, um líquido derramado no produto, introdução de pequenos objetos no produto,
a exposição à chuva ou humidade, mal funcionamento, queda do produto ...

NOTA IMPORTANTE
Atenção: Este produto ajuda a manter uma imagem estática de vídeo ou uma imagem em tela em
sua tela de televisão por tempo indeterminado. Se você deixar a imagem estática de vídeo ou
foto-tela em sua tela de televisão por um período prolongado, pode danificar sua tela de TV. As
TVs de plasma e televisores de projeção são sensíveis.

SEGURANÇA-MEIO AMBIENTE
Seu produto STOREX foi testado em laboratório e é coerente com as correspondentes
directivas europeias para a marcação CE em vigor durante o
momento da comercialização.
A rastreabilidade dos componentes do seu produto STOREX foi realizada;
Isso nos mostrou que o produto está em conformidade com a Directiva Ambiental
(RoHS) em vigor à época de seu lançamento.
No fim da sua vida, não jogue o produto em uma lata de lixo, mas leve para o
distribuidor a sua disposição de resíduos domésticos, que receberá o produto em
reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e mecânicos e
electrônicos(DEEE).
Seu produto STOREX foi preparado, testado e embalado em uma
empresa francesa certificada ISO9001: 2008 por uma auditoria anual
realizada por uma pessoa qualificada do Bureau Veritas Certification.
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Tw i n B o x 2 3 0
é uma gama de produtos da STOREX

www.storex.eu
© STOREX –2011
Todas as marcas registradas são patenteadas por seus respectivos proprietários.
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