
 

 

 

  

Tisztelt Ügyfelünk! 

A Vodafone-nál elkötelezettek vagyunk a folyamatos hálózatfejlesztés 
iránt, annak érdekében, hogy Előfizetőink egyre magasabb színvonalú 
szolgáltatást vehessenek igénybe. 

Tájékoztatjuk, hogy 2022. februárjától a digitális kábeltelevíziós 
szolgáltatásunk is megújul, aminek egyik fontos eleme az, hogy a Horizon HD 
(KAON KCF-SA900PCO) médiaboxokon nem lesznek elérhetőek az interaktív 
funkciók, szolgáltatások (például Videóklub, Filmtár, Műsorvisszajátszó, TV 
Apps).  

A változtatást követően a Műsorújságban 24 órával előre lehet látni az egyes 
csatornák részletes műsorkínálatát és a Műsorújságból kikerül a 
Műsorvisszanéző ikon. 

A Horizon HD médiaboxon (KAON KCF-SA900PCO) a digitális 
felvételrögzítés (DVR) funkciója továbbra is elérhető, a használatához külső 
USB-s háttértároló (merevlemez) csatlakoztatása szükséges.  
A korábban rögzített felvételek továbbra is megmaradnak, valamint a műsorok 
továbbra is rögzíthetőek lesznek.  A sorozatfelvétel funkció használatát a 
műsorújság lerövidülése befolyásolhatja. Javasoljuk, hogy ellenőrizze az előre 
beállított felvételeit, és módosítsa szükség esetén.  
A felvétel képes médiaboxon az elő adás megállítása és visszatekerése  
továbbra is elérhető marad. A tartalmakat a csatornaváltás időpontjáig lehet 
visszatekerni, előre pedig az élőadás időpontjáig. 

A módosításokat követően az interaktív tartalmak eléréséhez a régi típusú 
médiaboxok helyett a Vodafone TV médiaboxon, valamint a Vodafone TV 
alkalmazáson keresztül van lehetőség. 
Amennyiben régi típusú médiaboxszal rendelkezik, amelyet szeretne az 
Vodafone TV-re cserélni, kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat. Azon 
ügyfeleinknek, akik nem rendelkeznek a médiabox mellé Vodafone Otthoni 
Internettel, a Vodafone TV médiabox mellé egy modemet is biztosítunk. 

  



 

 

Tájékoztatjuk, hogy 2022. januárjától a régi típusú médiaboxokon (Pace 7111, 
Cisco 8684, Cisco 8485, Philips DCR8111) nem elérhetőek az interaktív 
funkciók.  
A Channel On Demand (COD) tartalmak (a különböző tartalomszolgáltatók 
által nyújtott visszatekinthető TV-TÁR tartalmak) a távirányító piros gombjának 
megnyomásával történő elérhetősége 2022. január 11.-ével megszűnt.  
A változtatást követően a Műsorújságból kikerült a Műsorvisszanéző ikon. A  
Műsorújság funkció továbbra is elérhető maradt, a Pace 7111, Cisco 8684, 
Cisco 8485, Philips DCR8111 médiaboxokon 152 órával előre lehet látni az  
egyes csatornák részletes műsorkínálatát.  
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