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Korhatár besorolás: gyári beállításban aktiválva van, feltétlenül egyeztetni kell 
az előfizetővel a beállítást és megmutatni neki, hol éri el a későbbiekben

VTV box információk
Gyártó: Sagemcom

Operációs rendszer: Linux alapú

Pin kód: 0000

Videó kimenet: HDMI

Hangkimenet: HDMI

USB csatlakozó: nem lesz szerepe a szolgáltatásokban

Teletext: nincs, a teletextes műsorfeliratok a feliratok opcióval megjeleníthetőek
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Kezelő szervek

STANDBY: be- és kikapcsolás

SERVICE: hosszan nyomva bejön az 
öndiagnosztika

RESET: Hard Reset végezhető el vele: 
folyamatos nyomvatartása közben áram alá 
helyezve a készüléket kb. 10mp múlva 
megtörténik. Security Token törlődik, 
ügyfélszolgálat kell az újbóli működéshez.
Ügyfelek legyenek tájékoztatva, hogy külön 
utasítás nélkül ne használják!
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LED jelzések

Fehér: bekapcsolt állapot

Piros: kikapcsolt állapot

Piros, változó fényintenzitással: szoftverfrissítés,
gyári beállítások visszaállítása

Villogó piros: hiba
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Újraindítás, gyári visszaállítás

Probléma esetén az újraindítási lehetőségek:
• Áramtalanítás a tápegység kihúzásával
• Gyári beállítások visszaállítása menüből 
• Hard Reset a reset gomb folyamatos nyomvatartása mellett a készülék 

áram alá helyezésével és 10 másodpercig nyomvatartásával. Security 
Token törlődik, ügyfélszolgálat kell az újbóli működéshez. Csak 
költöztetésnél és névátírásnál lesz használva a módszer, ott a folyamat 
része lesz. 
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A gyári visszaállítások és a boxcserék nincsenek hatással az előre 
beállított rögzítésekre és a már rögzített műsorokra.



C2 General

Energiatakarékos üzemmód

Energiatakarékos üzemmód bekapcsolt állapotban (gyári beállítás):
Lassabb bekapcsolás (10mp), kis fogyasztás

Energiatakarékos üzemmód kikapcsolt állapotban:
Gyors bekapcsolás (<10mp), magasabb fogyasztás

Kikapcsolás után a VTV box beállítástól függetlenül 20 percig Standby
üzemmódba kapcsol. Ilyenkor a visszakapcsolás kb. 10mp.

A bekapcsolt energiatakarékos üzemmód egy Európai Uniós szabályzás miatt 
alapbeállítás, gyári beállítások visszaállításánál ismét erre áll vissza. A lassú 
bekapcsolás nagyban ronthatja a felhasználói élményt!
Fontos, hogy erről legyen tájékoztatva az előfizető, tudja hol lehet átállítani és 
beüzemelésnél a vele egyeztetettek alapján kerüljön beállításra! 7
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VTV boxok működése a hálózatokon

Vodafone-os HFC hálózatokon az élő TV adás koaxkábelen keresztül DVB-C-s 
jelekkel fog működni a boxok, de viszont a működéshez feltétlenül szükséges 
lesz az internetes kapcsolat is a box azonosítása miatt.
Azaz csatlakoztatni kell a koax és UTP kábelt is a működéshez.
Az interaktív funkciók – megállítás, felvétel, műsorvisszajátszás, videóklub (régi 
nevén videótár) – IP-ről működnek.

Bizonyos Telekomos hálózatokon is rendelhető lesz a VTV szolgáltatás.
Ezeken a területeken a box IPTV-ként fog működni UTP kábelen keresztül.
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Jeltovábbítás: Infravörös LED

Elem: 2db AAA

Korlátozottan vezérli a D4A (nem Kaon) 
boxokat

Bekapcsolásra a CH+/- és a számgombok 
nem használhatóak, csak a gomb

A műsorújság leggyorsabban a távirányító 
zöld gombjával érhető el

Távirányító
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VTV szolgáltatás eszközei

Egy előfizetésben használható eszközök:
3 db VTV box rendelhető 
3 db mobiltelefon és 1 db tablet
csatlakoztatható (gyártó adja meg a besorolást)

Egy időben 3 box és maximum 2 db mobil eszköz (telefon vagy tablet) használható

A mobileszközök csatlakoztatása és törlése a Selfcare applikáció segítségével 
lehetséges amit valamelyik VTV boxon kell elindítani
Csatlakoztatás QR kóddal történik, egy kóddal egy eszköz csatlakoztatható, utána 
új kódot kell kérni a következő eszközhöz
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Rögzítések

Tárolható műsorok: 90 óra

Tárolás maximális időtartama: 90 nap

Rögzítésre csak a jövőbeni vagy az épp futó műsorok kerülhetnek

Ha megtelik a tárhely, a legrégebbi adások automatikusan törlődnek, 
kivéve, ha védetté vannak téve

A védett műsorok is törlődnek 90 nap múlva

A rögzítési beállítások és a rögzített műsorok hozzáférése közös az összes 
eszközzel ( akár 3 boxszal és 4 mobil eszközzel )

A rögzítések külső szerveren történnek

11Egy időpontra több rögzítés is beállítható párhuzamosan
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Műsorújság jelölései

Egy hétig visszanézhető adások

Éppen futó adások, melyek elölről nézhetőek

90 napra rögzíthető adások

Már rögzítésre beállított adások

Sorozatrögzítésre beállított adások
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Eszközök kihelyezése ETA-ban

A VTV boxok nincsenek előmelegítve, tehát alapból nem működnek.
Az ETA-ban való eszközmozgás az eddigiekkel szemben a tevékenység lezárása 
nélkül már megindítja a folyamatokat más programok felé, azaz az ügyfélhez 
való szoftveres eszközkihelyezéssel élesítjük az eszközt.

Az átfutási idő miatt érdemes az eszközkihelyezést (csere esetén a régi eszköz 
visszavételét és utána a kihelyezést) az ETA-ban kezdeni miután 
meggyőződtünk, hogy biztos sor kerül rá és utána elvégezni a fizikai telepítést.

Az ETA-ban tévesen kirakott eszköz bár visszavehető, a berendezés csak 
ügyfélszolgálati közreműködés után használható fel más ügyfeleknél!
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• A Vodafone Mediabox beállítások TV 
csatornák menüpontban 
ellenőrizhető a DVB-C-n behangolt 
csatornák száma.

• A Vodafone Mediabox beállítások 
Információ   TV minőség 
menüpontban ellenőrizhető az adott 
csatornához tartozó rendszeradatok.

TV csatornák HFC hálózaton
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Információk a szolgáltatásról

További VTV box-szal kapcsolatos információk és leírások:

• Beüzemelési útmutató és a VTV box felhasználói kézikönyv:
www.vodafone.hu/tv (az oldal aljánál)

• Gyakran ismételt kérdések:
Boxok menüjében a Beállítások/Gyakran ismételt kérdések

http://www.vodafone.hu/tv
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Korhatár besorolás, felnőtt tartalom

A VTV boxok esetében lehetőség van a korhatár besorolásnál a felnőtt 

tartalmak megjelenítésének beállítására is.

A választható opciók: 6év/12év/16év/18év/Felnőtt

Amennyiben a felnőtt opciót választjuk, egy újabb választási lehetőséghez 

jutunk, melyben a felnőtt tartalmak megjelenítése engedélyezhető, vagy 

elrejthető a műsorújságban. Ezek a tartalmak korhatár megadása esetén 

alapból rejtettek.
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Gyakran felmerülő kérdések

Az ügyfelek gyakran fordulnak a következő kérdésekkel az ügyfélszolgálathoz:

Miért nem tudnak felvételt készíteni az USB-re csatlakoztatott adattárolójukkal?
Ennél a szolgáltatásnál a rögzítés csak felhőbe történik, saját adattároló használata 
nem lehetséges.

Hogyan tudják egy gombnyomással elérni a műsorújságot, ahogy eddig?
A zöld gomb megnyomására egyből bejön a műsorújság.

A Horizon Go szolgáltatást tudja használni a VTV-vel?
A VTV-s szolgáltatással nem tudják használni a Horizon Go szolgáltatást, hiszen az 
egy másik platform, ezt váltja ki a VTV applikáció. 
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