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Vodafone Beüzemelési Útmutató
• Kérjük, minden esetben kövesd az általunk 

megadott lépések sorrendjét.

• Útmutatónk segítségével te is egyszerűen 
beüzemelheted kívánt szolgáltatásod.

• Az útmutató első szakasza a telepítés 
kezdeti lépésein vezet át, ennek elvégzése 
mindenki számára szükséges, függetlenül 
attól, hogy milyen szolgáltatást rendelt.

• YouTube csatornánkon részletes 
videósegédletet talász a beüzemeléshez 
„A Vodafone TV beüzemelése” címmel. 
Illetve hasznos funkciókat és egyéb 
szolgáltatásokat is bemutatunk 
videóinkban.

Vodafone TV

Vezetékes internet

Vezetékes telefon

Teendők a Vodafone vezetékes szolgáltatások beüzemeléséhez

Kérjük, válassz mi alapján szeretnéd tovább folytatni?

Szép munka! Folytassuk tovább az internet kapcsolat beállításaival.

Kérjük, a telepítés megkezdése előtt áramtalanítsd 0. lépés az érintett eszközöket!

Először tekintsd meg ez alábbi ábrát és gondold 
át, hogy hogyan helyeznéd el az új eszközeidet,  
mert a modemet és a Vodafone TV Mediabox-ot 

internetkábellel össze kell kötnöd.

Vodafone
Kábelmodem

Modem
adapter

Konnektor

Mediabox adapter

HDMI kábel

Ezután a kettes elosztó bármely OUT végződéséhez csatlakoztasd a modemed
az „A” betűjelzésű (tűs csatlakozós) kábel segítségével. Ügyelj arra,  

hogy a kábel szorosan illeszkedjen mindkét végponton.

Dugd a hálózati kábel csatlakozóját a modem képen megjelölt aljzatába. Kapcsold a modemet ON állásba, majd a hálózati kábel
villás végét dugd az elektromos aljzatba. Maximum 30 perc elteltével a modem automatikusan üzemkész állapotba kerül.

Ez idő alatt a modem többször újraindulhat. Javaslat: A 30 perces várakozás ideje alatt megkezdheted a VodafoneTV
beüzemelését, amennyiben rendeltél ilyen szolgáltatást.

Vodafone TV, valamint több szolgáltatás (internet, telefon) 
egyidejű igénybevétele esetén

Meglévő analóg/kódolatlan és Mediacard Kábeltv és
kábeltelefon, valamint egyedülálló kábeltelefon

igénybevétele esetén

Húzd ki! Húzd ki! Távolísd el!

Kiépített fali aljzat
esetén

Kiépített, falon kívüli
kábelezés esetén

A megtalált kábelt
csatlakoztasd

a kettes elosztó “IN”
végéhez,

a képen látható módon.

Amennyiben a fali kábeled
menetes csatlakozóval

rendelkezik, tekerd össze  
akettes elosztó IN végével.
Ha nem menetes, használd

az „E” átalakítót.

Meglévő
Set-top-box esetén

Meglévő kábelinternet
és/vagy -telefon esetén

Meglévő Analóg/kódolatlan
Kábeltv és Mediacard esetén

Ha Internet vagy
Telefon szolgáltatást

rendeltél,  
a képen látható módon

szereld be a kettes
elosztót, majd kösd

vissza a tévékészüléket.

A

Az összes LED folyamatos
világítása szükséges

az üzemkész állapot eléréséhez.

Kábeles
csatlakozás esetén

internet kábel

Belról az első négy (modemenként eltérő színű) LED
folyamatos világítása szükséges az üzemkész állapot eléréséhez.

Digitális Kábeltv
rendelés esetén
az alábbi módon

csatlakoztasd  
a kettes elosztót!

vagy Mediabox csere
esetén

vagy kábelmodem
csere esetén

Ha Internet vagy
Telefon szolgáltatást

rendeltél,  
a képen látható módon

szereld be a kettes
elosztót, majd kösd

vissza a Mediabox-ot.

Meglévő Set top box
nélküli TV és
kábelinternet
szolgáltatás

Ez esetben ugorj
a 8/A lépéshez!

Meglévő Set top 
boxos

TV és kábelinternet
szolgáltatás

Ez esetben ugorj
a 8/B lépéshez!

Szükséges eszközök:
E és G: Csak akkor szükséges, ha
a Vodafone jelkábel nem menetes végű.

Eszközcsere esetén:
VodafoneTV Set-Top-Box
Kábelmodem
(a modemek színe és típusa eltérő lehet)

Szükséges eszközök:
Kábelmodem

Szükséges eszközök:
Modem tápegység

Szükséges eszközök:
Kábelmodem

L jelű Ethernet kábel

A kábel egyik vége menetes a másik nem.

Mindkét vége a kábelnek menetes.

A kábelek színe eltérhet az illusztrációtól.

E

H vagy B

G

C IN vége

OUT vége

H – 1,5 m
B – 5 m

A

kettes
elosztó

HDTV
HDMI bemenet

Mehetsz tovább  
a 2. lépésre

IGEN

TÖBB VODAFONE VEZETÉKES
SZOLGÁLTATÁSSAL IS RENDELKEZEM

Húzd ki a készülékből a Vodafone jelkábelt,
mert a bejövő jelet kétfelé kell osztani!

MEGLÉVŐ VODAFONE VEZETÉKES
SZOLGÁLTATÁSSAL RENDELKEZEM

Keresd meg, hogy lakáson belül hol található
meg a Vodafone jelkábel!

ÚJ ÜGYFÉL VAGYOK,
LÁSSUK A KEZDETEKTŐL

NEM

Vodafone
jelkábel
(koax)

Vodafone koax
elosztó/csatlakozó

Ethernet/internet kábel

Vodafone TV Mediabox-ot szeretnél beüzemelni?

Kábeles csatlakozás beállítása WiFi-s csatlakozás beállítása

L

Automatikus regisztráció
Az internetkapcsolat regisztrálásához kérjük, kapcsold be a számítógéped, majd nyiss meg egy böngésző programot. Írj be egy tetszőleges webcímet,  
pl.: www.vodafone.hu. Minden esetben a modem regisztrációs oldal nyílik meg. A regisztráció kb. 30 mp alatt megtörténik. Ezután a modem automatikusan
újraindul, az internetkapcsolat pedigműködni fog. Ha külön routert használsz, kérjük indítsd újra!

Ha az automatikus regisztráció sikertelen volt, kövesd a Manuális regisztráció utasításait!

Manuális regisztráció
Ha az automatikus regisztráció sikertelen, kövesd az alábbi utasításokat! Ehhez szükséged lesz a felhasználói nevedre, (vodafone-os email címed @ előtti
része) illetve a jelszavadra. Ezeket az adatokat az „Ügyféladat összefoglaló” dokumentumon találod, amelyet postai úton, vagy e-mailben kaptál meg  
a szerződéskötéskor.
A „tovább a modemregisztrálásához” feliratra kattintással kezdheted meg a regisztrációt a következő weboldalon: http://pcreg.upc.hu

A felhasználói név és a jelszó megadása után a „Regisztrálás” gombra kattintva a regisztráció elindul. Kérjük ellenőrizd adataid, amennyiben azok
helyesek, kattints az igen-re, ezután a modemautomatikusan újraindul, az internetszolgáltatása aktiválódik, ésmegkezdheted a böngészést.
Amennyiben csak Vodafone TV, vagy digitális kábeltv szolgáltatást rendeltél, a regisztrációs folyamat 24 órát vesz igénybe, ezalatt az idő alatt  
a Vodafone TV funkciók nem érhetőek el.

Amennyiben a regisztráció sikertelen volt, kérjük hívd ügyfélszolgálatunkat a 1270-es telefonszámon.

Vezeték nélkül csatlakozhatsz az internetre, akár több 
számítógéppel vagy mobiltelefonnal egyidejűleg. 

A wifi telepítés részleteit és az elhelyezési javaslatainkat
keresd a 2. számú mellékletben.
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1 2 3 41 2 Reset

TIPP

Egész jól haladunk! Folytassuk tovább a Telefon beállításaival.
(Ha rendeltél ilyen Szolgáltatást)

A 4-5. lépés elvégzése után csatlakoztasd a mellékelt telefonkábelt a modemhez és a telefonhoz

Teendők a Vodafone TV beüzemelésével kapcsolatban

Szükséges eszközök:
F jelzésű Telefonkábel

Szükséges eszközök:
Vodafone TV Mediabox

Ha eddig a TV-be csatlakoztattad a Vodafone jelkábelt, most 
húzd ki és dugd bele a Vodafone TV Mediabox-ba a képnek 
megfelelően.

Húzd ki a meglévő Mediaboxodból a Vodafone jelkábelt  
és dugd be a Vodafone TV Mediaboxba.

Szükséges eszközök:
Vodafone TV Mediabox
HDMI kábel

Szükséges eszközök:
Vodafone TV Mediabox  
és kábelmodem

Szükséges eszközök:
Vodafone TV Mediabox
Mediabox adapter

Szükséges eszközök:
TV Távirányító  
(típusonként eltérhet)

Szükséges eszközök:
Vodafone TV Távirányító

Egyes modemeknél nem látható
a “TEL1”felirat.

A csatlakozás után helyezd áram alá a készüléket
és ellenőrizd a tárcsahangot.

Modem

F

A
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Kösd össze a TV készüléket a Vodafone TV Mediaboxszal Szükséges eszközök: az alábbi módon

Amennyiben nem rendelkezel HD képes televízióval, vagy HDMI
csatlakozási ponttal, kérjük, jelezd ezt nekünk

Ügyfélszolgálatunkon keresztül a 1270-es telefonszámon  
és biztosítunk alternatív megoldást.

Támogatott
felbontások/szabványok:

Válasszd a különböző hosszúságú H vagy B kábel közül a neked megfelelőt, majd annak piros (vékony dugójú) végét
csatlakoztasd a kettes elosztó bármelyik szabad kimeneti (OUT) végéhez, a másik (vastag dugójú, kék) végét pedig dugd  
a Vodafone TV Mediabox képen jelölt aljzatába.

Vodafone
jelkábel

Vodafone
jelkábelKábelmodem

Vodafone koax
Elosztó/csatlakozó

Vodafone TV Mediabox

Vodafone TV
Mediabox

TV távirányító

Megközelítőleg 10 mp Megközelítőleg 15 mp

AV, vagy SOURCE gomb

Mediabox
adapter

Helyezd be a csomagban lévő elemeket
A Vodafone TV Mediabox távirányítójába!

Az internet kábel segítségével kösd össze a kábelmodemet a Vodafone TV Mediaboxszal.
Soha ne tedd a Vodafone TV Mediaboxot és a modemet egymás tetejére, mert úgy nem biztosított az eszközök megfelelő
szellőzése! Ha egymás tetejére helyezed a különböző elektronikai eszközöket, azok túl melegedhetnek!

Helyezd áram alá TV készüléked és kapcsold be saját távirányítójával.
Válassz bemenetet a TV távirányítója segítségével! Általánosan HDMI kábel esetén: HDMI-t.
A bemeneti forrást jellemzően az AV / Source gombbal lehet kiválasztani.

Irányítsd a Vodafone TV a távirányítót a mediaboxra és nyomd meg a felső (középső) bekapcsoló gombot. A bekapcsolást
követ!en megjelenik a Vodafone logó és az üdvözlő képernyő. A bekapcsolás akár több másodpercig is eltarthat.

További szemléltető anyagokat találsz a youtube csatornánkon: www.youtube.com/user/VodafoneHU.
A digitális televíziózáshoz kapcsolódó személyes beállítási lehetőségeket és extra funkciók bemutatását a mediabox dobozában található 
Felhasználói kézikönyvben tekintheted meg! 
Sikeresen telepítetted a megrendelt szolgáltatást, így más dolgod nincs, mint élvezni a Vodafone TV által nyújtott szórakozási lehetőségeket!
Köszönjük, hogy megtiszteltél minket bizalmaddal.
Üdvözlettel: Vodafone Magyarország

A kézirat lezárva: 2020. március
A kézirat és a termékhasználatot bemutató illusztrációk 2020-ban készültek.
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
Termékünk folyamatos fejlesztése miatt a változtatás jogát fenntartjuk.

Tel.: 1270 Telefon: 1270
Web.: www.vodafone.hu
facebook.com/vodafonehungary/

A Vodafone TV Mediabox beüzemeléséhez a tápegység végét csatlakoztasd a mediaboxhoz a képen látható módon,  
a villás végét pedig az elektromos aljzatba. Valamint helyezd újra áram alá az érintett készülékeket.

H vagy B

H – 1,5 m
B – 5 m

internet kábel

Ha szükséges, a szerelési  
csomagban találsz egy  
hosszabb10m-es kábelt.

A Vodafone TV további regisztrációs lépései elérhetőek  
a Vodafone TV Mediaboxhoz mellékelt tájékoztató füzetben.

7. lépés

8. lépés
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11. lépés

12. lépés

13. lépés

Megjegyzések
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