GUIA
INICIACIÓ
GOUFONE TV

L’operadora
de casa

INTRODUCCIÓ

El GoufoneTV és un TV box que permet reproduir, des
d’un sol lloc, tota la TDT en directe, canals internacionals
i continguts a la carta com Tv3 a la Carta, DMAX, Mitele…
i sense necessitat de tenir connexió per antena, tot a
través d’Internet.
El propi sistema unifica i organitza tots els proveïdors
seleccionats, genera recomanacions i mostra les
novetats. També disposa d’un buscador global que
permet accedir de forma directa a qualsevol contingut
disponible.
També permet accedir a serveis SmartTV com Spotify o
YouTube, i afegir tots els teus proveïdors de TV online de
pagament, sent compatible amb diverses plataformes de
video a la carta (VOD) diferents:

El comandament del GoufoneTV permet navegar i
accedir a tots els continguts de forma intuitiva amb un
punter inalàmbric.
Inclou un teclat complet a la part posterior per facilitar
les cerques i entrades de text.
Funciona amb una bateria de llarga durada (entre tres
setmanes i dos mesos en funció de l'ús) recarregable
directament des del GoufoneTV a través dels ports USB
dels que disposa.
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PRIMERS PASSOS:
INSTAL·LACIÓ
1

Connecta el cable d’alimentació. Un cop fet, el led frontal
del GoufoneTV s’encendrà durant 2 segons en blau i es
tornarà a apagar per indicar que està correctament
endollat.

2

Connecta un extrem del cable HDMI al GoufoneTV i l’altre
a una de les entrades HDMI del teu televisor. Atenció: cal
fixar-se en el nom (Ex. HDMI 1). Selecciona la sortida
corresponent amb el comandament del teu televisor
utilitzant el botó “Source”.

3

Connecta un extrem del cable de xarxa al GoufoneTV i
l’altre a un dels ports LAN lliures del teu router.
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4

Un cop el cablejat està llest, connectem el receptor del
comandament a un dels ports USB del GoufoneTV .

5

Encenem l’aparell mantenint uns 2 segons el botó
ON/OFF, situat just al costat del cable d’alimentació.
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PRIMERS PASSOS:
PERSONALITZACIÓ

Preferències

Tota la configuració es pot fer a través de l’apartat de
Preferències situat a la part superior dreta de la pantalla
principal.
Proveïdors de pagament.
Primer has de tenir un compte creat a una plataforma de
pagament per poder agregar el seu contingut a dins del
GoufoneTV.
Ja a dins del GoufoneTV has d’anar a Preferències i fer
click sobre la plataforma desitjada. Es mostrarà el Login
on hauràs de posar l’usuari i contrasenya per entrar el teu
compte.
Un cop vinculat, la plataforma quedarà marcada amb un tic
i tots els seus continguts s’afegiran al catàleg del
GoufoneTV.
Per desvincular el compte has d’anar al mateix apartat de
Preferències, fent click sobre la plataforma i seleccionant
“Eliminar dels meus proveïdors”.

A

Idioma

Pantalla

Idioma.
el GoufoneTV té tres idiomes disponibles: català, castellà i
anglès. Per seleccionar l’idioma desitjat es pot fer des de
l’apartat de Preferències, fent click sobre la icona Idioma,
situada a la cantonada superior dreta de la pantalla.
Ajustar la pantalla.
Cada televisor és diferent. Si els marges de la pantalla no
s’adapten al teu televisor, pots ajustar-los des de l’apartat
de Preferències, fent click sobre la icona Pantalla i
utilitzant les fletxes del comandament per moure els
marges. Un cop ho hagis fet, prem “OK” per confirmar i
quedarà guardat.

FUNCIONAMENT
COMANDAMENT
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En primer lloc, comprova que el receptor està ben
connectat a l’aparell de GoufoneTV.
Per navegar amb el comandament, s’ha d’agafar amb una
mà i moure’l amb un suau moviment de canell. Així
s’arriba de punta a punta de la pantalla. Per un millor ús,
recomanem no moure tot el braç, ja que no detectarà
correctament el moviment. Si es descontrola podem
centrar de nou el punter sacsejant el comandament.
Per fer ús dels caràcters especials (@ - _ ? ¿ !) s’han de
combinar les tecles “Fn” i el caràcter especial.
Per fer ús de les majúscules s’han de combinar les tecles
“Shift” i la lletra específica.

FUNCIONAMENT
APARELL
CONTINGUT EN DIRECTE

Cerca

En directe

Accedir al canal a través de Cerca
Accedim al buscador general a través de la icona Cerca,
situada a la part superior dreta de la pantalla principal.
Amb el teclat del comandament, escrivim el nom del canal
desitjat a la barra del buscador i activem la cerca.
Després només cal utilitzar el punter per seleccionar el
canal desitjat d'entre els resultats obtinguts.
Accedir al canal a través de “En directe”
Anem a la secció En directe i, utilitzant Scroll amunt/avall
del comandament per moure'ns i el punter per
seleccionar, escollim el canal entre els diferents grups
temàtics: autonòmics, esports, notícies…
Un cop estem veient un canal en directe, també podem
accedir al llistat complet de canals des del mateix
reproductor: si acostem el punter del comandament al
marge dret de la pantalla, es desplegarà un llistat amb tots
els canals en directe disponibles pel que ens podem
moure utilitzant el Scroll amunt/avall i seleccionar el
desitjat amb el punter.

FUNCIONAMENT
APARELL
CONTINGUT A LA CARTA

Cerca

Conec el títol.
Accedim al buscador general a través de la icona Cerca,
situada a la part superior dreta de la pantalla principal.
Amb el teclat del comandament, escrivim el títol del
contingut desitjat a la barra del buscador i activem la
cerca.
Després només cal utilitzar el punter per seleccionar el
contingut desitjat d'entre els resultats obtinguts.
Si la fitxa es mostra en blanc i negre amb un missatge que
diu “No disponible a les teves plataformes” vol dir que no
forma part del catàleg dels teus proveïdors però si pot
ser-hi a d’altres. Per contra si diu “No disponible online”
indica que en aquest moment no es pot veure a cap
plataforma.
Vull descobrir nous continguts.
Segons el tipus de contingut que busquem anem a la
secció desitjada: Sèries, Programes de TV, Pel·lícules o
Infantil. Un cop entrem a la secció, podem utilitzar el
Scroll amunt/avall del comandament per moure'ns i el
punter per seleccionar el títol que vulguem d’entre els
diferents grups temàtics: acció, comèdia, biografies…

FUNCIONAMENT
APARELL
APAGAR I REINICIAR

Tanca

El GoufoneTV està pensat per estar sempre encès, ja que
d’aquesta manera es manté actualitzat i llest per utilitzar.
En cas d’haver-lo d’apagar, sempre cal fer-ho des de
l’apartat de Preferències, prement a la icona Tanca i
escollint Apagar/Reiniciar segons convingui
O també es pot apagar prement uns 10 segons el botó
ON/OFF de l’aparell, fins que el led blau frontal s’apagui.
Apagar el GoufoneTV molt sovint o de forma brusca (per
exemple desendollant) pot generar problemes de
funcionament i errors d’actualització.

ERRORS FREQÜENTS
APARELL GOUFONE TV
EL TELEVISOR NO DETECTA
EL GOUFONE TV
De quin color és la llum del led frontal de l’aparell?
Led blau: revisem que el cable HDMI estigui correctament
connectat pels dos extrems i la sortida corresponent
seleccionada.
Led apagat: el GoufoneTV no està encès. Per encendre
cal mantenir uns dos segons el botó ON/OFF posterior.
Led vermell: ha quedat en mode segur a causa d’un
problema sobtat. Per resoldre-ho cal mantenir uns 15
segons el botó de recuperació amb un objecte prim (per
exemple una agulla o escuradents). Quan el led es torni a
encendre en blau estarà resolt.

EL GOUFONE TV NO TÉ SO
Revisem que el volum del televisor i del GoufoneTV
estiguin al màxim utilitzant els seus respectius
comandaments. Si tot i això persisteix el problema,
premem el botó Silenci del comandament per desactivar
aquesta funció.

ERRORS FREQÜENTS
COMANDAMENT
EL PUNTER NO FUNCIONA.
Quan premem el botó Click “OK”, el led del comandament...
S'il·lumina en verd quan premem i després s’apaga: té el punter bloquejat.
Es pot desbloquejar amb el botó “Congelar Punter” situat a la part inferior
central del comandament.
S'il·lumina en verd fix (no s’apaga): El comandament té el micròfon actiu
pel qual la resta de funcions es desactiven. Prémer el botó del micròfon per
tornar a habilitar la resta de funcions.
S'il·lumina en vermell: El comandament té el mode infrarojos actiu. Prémer
els botons “OK” + Cerca alhora perquè el llum torni a ser verd i resoldre-ho.
No s'il·lumina: El comandament no té bateria i cal posar-lo a carregar. Un
cop carregat, el led s’il·luminarà verd. Si el led és vermell, indica que
encara no té suficient bateria.
S’il·lumina en verd i tot seguit fa pampallugues verdes i vermelles:
El comandament no detecta cap aparell connectat. Revisem que el
GoufoneTV estigui encès (el led frontal fa llum blava) i que l’USB receptor
estigui ben connectat en un dels ports de l’aparell. Si segueix sense
respondre, reiniciem el GoufoneTV (secció Apagar/Reiniciar).
Com a última opció podem tornar a vincular el comandament al receptor:
ens posem a una distància aproximada d’un metre respecte del GoufoneTV
i premem alhora “OK” + botó “Enrere” durant uns tres segons. El led del
comandament començarà a fer pampallugues i quan quedi fix ja s’haurà
vinculat novament i tornarà a funcionar.

Totes les comprovacions cal fer-les sense tenir el comandament
carregant.
ATENCIÓ: si es deixa carregant el comandament més sovint del
necessari, pot disminuir dràsticament el rendiment de la bateria.

Per dubtes o
consultes:

suport@goufone.com
800678010

