
A jövő
megérkezett
Elhoztuk a tévézés új korszakát
a Horizon HD Mediaboxszal

Amennyiben további információra lenne szükséged a Horizon HD Mediaboxszal 
kapcsolatban, hívd ügyfélszolgálatunkat a 1270-es telefonszámon, vagy látogass el 
honlapunkra a www.vodafone.hu webcímen.

HU.35600000000080.NA_20200306_HORIZON_ WELCOME FLYER



43

Üdvözlünk a televíziózás következő szintjén! 

Az új Horizon HD Mediabox révén a tévékészüléked igazodik hozzád,
mert a televíziózás tér- és időkorlátait ledöntöttük. 

A forradalmi Műsorvisszanézővel akkor nézhetsz meg egy műsort, amikor neked alkalmas, 
hiszen mi 7 napig tároljuk neked, hogy ne maradj le semmiről!

A Horizon Go alkalmazással pedig magaddal viheted a tévéadást, így ott tévézhetsz
okos eszközeiden, ahol csak szeretnél.

Ez csak kettő a számos szolgáltatásból, amit Digitális Kábeltv-előfizetőként élvezhetsz.

Jó szórakozást kívánunk!

Vodafone Magyarország Zrt.

Kedves Ügyfelünk!
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Középpontban
az egyszerűség

A televíziózás mindennapi életünk része. 
A technikai fejlődés számos új lehetősé-
get adott számunkra, úgymint a kiváló 
minőségű kép és hang, vagy a mindig friss 
információkkal rendelkező műsorújság.

A Horizon HD Mediaboxszal a televíziózás 
a jövőben még könnyebb és élvezete-
sebb lesz azáltal, hogy az egyszerűséget 
ötvözzük a jövő innovatív technológiáival, 
új alapokra helyezve a televíziózásról eddig 
alkotott képünket.

Korszakalkotó megjelenés 

Modern forma, extra helyigény nélkül
A Horizon HD Mediabox kompakt kiala-
kí tásának köszönhetően extra hely igény 
nélkül helyezhető el szinte bárhol a lakás-
ban. Fekete színével, kifinomult megjele-
nésével a modern nappalik
stílusos tartozéka lehet.

Megérkezett
a Horizon HD Mediabox,
a jövő televíziózásának hírnöke

Személyre szabott 
felhasználói felület

A Horizon HD Mediabox fejlesztése során 
arra törekedtünk, hogy igényeidet a 
számodra leginkább megfelelő módon 
szolgáljuk ki.

Ezért a felhasználói felületet egyszerűvé, 
logikussá és esztétikussá alakítottuk, hogy 
digitális szolgáltatásainkat minél korsze-
rűbb és kényelmesebb módon nyújthas-
suk neked.

Műsorvisszanéző –
Tévézz bármikor!

Lemaradtál kedvenc showd befejező 
részéről vagy imádott sorozatod új 
évadának premier epizódjáról? Vagy pont 
nem figyeltél az epikus pillanatban? Nem 
gond. A Műsorvisszanézővel, nem maradsz 
le a fontos pillanatokról, hiszen akkor és 
ott nézheted meg a kívánt műsort, amikor 
és ahol csak szeretnéd.

TIPP: Tőlünk is igényelhetsz külső 
adattárolót a manuális felvételek hosszú 
távú tárolására!

További részletek a 18. oldalon.

A Műsorvisszanéző (7 napos visszatekintés) a hálózatilag arra 
alkalmas területeken érhető el, a funkcióval utólag elindított 
műsorszámok a mediaboxhoz csatlakoztatott háttértárolóra nem 
rögzíthetők. Amennyiben a Horizon HD Mediaboxhoz nem  
a Vodafone Magyarország Zrt. által biztosított háttértárolót 
használod, kérjük, győződj meg az eszközök kompatibilitásáról. 
További részletek megtekinthetők a www.vodafone.hu weboldalon.

Moziélmények
néhány gombnyomással

A Horizon HD Mediaboxon elérhető 
Videóklub szolgáltatással – havonta 
mindössze egy mozijegy áráért* – 
az egész család korlátlanul nézhet több 
száz filmet, exkluzív sorozatokat és 
gyerek műsorokat a folyamatosan frissülő 
kínálatunkból.

A Videóklub szolgáltatás csak a hálózatilag arra alkalmas területeken 
érhető el. További részletek a www.vodafone.hu weboldalon. 

Filmtár – kölcsönözz
kedved szerint!

A Videotár Filmtárából a legnagyobb 
klasszikusok és hollywoodi kasszasikerek 
közül kölcsönözhetsz, akár már a mozis 
premier után pár héttel, az akciótól 
a drámáig minden műfajban. Az egyes 
műsorokat díjmentesen vagy alkalmi díjjal 
48 óráig nézheted meg ahányszor csak 
szeretnéd.

Te csak dőlj hátra, és válogass 
a hangulatodhoz illő több száz műsort 
tartalmazó kínálatból!

A szórakoztatás nagyágyúja



87

Díjmentes szolgáltatásunkkal helyhez kötöttség nélkül nézhetsz számos digitális
televíziócsatornát számítógépeden, tableteden vagy okostelefonodon.

Számítógépről: www.horizon.tv

A Horizon Go elérhetősége mobileszközről
(Android és iOS mobilalkalmazás)

Horizon élmények –
nem csak otthon

My Vodafone – 
online ügyintézés egyszerűen

Tévézz vagy nézz filmeket a Videotárból bárhol
az okoseszközeiden a Horizon Go alkalmazás segítségével

ü Digitális Kábeltv-előfizetés
ü My Vodafone regisztráció
ü  Zavartalan szélessávú internetkapcsolat 

(vezetéken, wifin vagy mobilhálózaton 
keresztül)

ü  Lejátszásra alkalmas eszköz (asztali 
vagy hordozható számítógép, tablet, 
okostelefon)

ü  A Horizon Go alkalmazás letöltése 
után jelentkezz be My Vodafone fiókod 
segítségével (írd be a My Vodafone 
felhasználóneved és jelszavad és 
koppints a bejelentkezés gombra)

ü  Belépés után a „TV” opciót választva 
érhetőek el az élő műsorok, a „TV 
MŰSOR ÚJSÁG” menüponton belül 
pedig a visszanézhető tartalmak. 
A visszanézhető műsorokat a  ikon 
jelöli. 

ü  A lejátszás megkezdéséhez koppints 
a kiválasztott műsor vagy csatorna 
címére!

ü  Visszanézhető műsor esetén a műsor 
információs oldalán koppints a 
lejátszás gomb ra! (Ezeket a műsorokat 
megállíthatod és vissza is tekerheted.)

Mi szükséges a Horizon Go szolgáltatáshoz?

Ez a személyre szabott online felületed, amely megkönnyíti számodra az ügyintézést. 
Itt befizetheted számláidat, módosíthatod személyes adataidat, testre szabhatod 
szolgáltatásaidat vagy megnézheted azokat az ajánlatokat, amelyeket kifejezetten 
neked találtunk ki, sőt!

Családtagjaiddal és ismerőseiddel megoszthatod azokat az alkalmazásainkat, amikhez te 
is hozzáférsz. Ők is létrehozhatnak saját My Vodafone Profilt, ha megendeged nekik.

Így regisztrálj!

∙  Add meg 10 jegyű ügyfélszámodat és vezetéknevedet az azonosításhoz.
∙  Add meg keresztneved.
∙  Adj meg egy e-mail címet felhasználónevednek.
∙  Állíts be egy jelszót.
∙   A My Vodafone Profilod biztonsága érdekében meg kell adnod 

egy titkos kérdést és választottál.
∙   Hogy helyre tudd állítani My Vodafone Profilod, elkérjük a születési dátumodat.
∙  Meg kell erősítened e-mail címed az oda érkező levéllel.

A MyVodafone oldalát keresd a www.vodafone.hu-n.

A Horizon Go alkalmazás letölthető az App Store-ból, a Google Playről vagy a Windows 
Store-ból. A Horizon Go alkalmazásokban és a horizon.tv weboldalon elérhető funkciók: műsorúj-
ság, keresés, tévéadások, Videóklub és TV-Tár tartalmak. Az elérhető funkciók köre folyamatosan 
bővül. További információkért kérjük, látogass el a www.vodafone.hu vagy a www.horizon.tv 
weboldalra.
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Kérjük, a szoftverfrissítés alatt ne áramtalanítsd
a készüléket.

Válaszd ki a Magyarország lehetőséget a Horizon HD 
Mediabox távirányító fel  vagy le  nyomógombjai 
segítségével, majd nyomd meg az OK gombot. 

A nyelvválasztást követően kérjük, olvasd végig és 
fogadd el a Horizon HD Mediabox felhasználási fel-
tételeit.

Előfordulhat, hogy az országválasztást követően a ké-
pernyő többször egymás után elsötétül. Ez a jelenség 
teljesen normális. Kérjük, várj türelemmel.

Kérjük, add meg hálózati aktiváló kódodat. A hálózati 
azonosítókat tartalmazó listát elérheted a felhasználói 
kézikönyv mellékleteként.

Válaszd ki a használandó nyelvet a Horizon HD Medi-
abox távirányító fel  vagy le  nyomógombjai segít-
ségével, majd nyomd meg az OK gombot. 

Kérjük, válassz indítási profilt. A gyors indítással a medi-
abox gyorsan indul el, az ECO üzemmóddal lassabban, 
ugyanakkor kevesebb energiát használ üzemen kívüli 
állapotban.

Szoftverfrissítés

TV
távirányító

Horizon HD Mediabox 
távirányító

5-10 perc és készen vagyunk 
a Horizon HD Mediabox  

első beállításával.

5-20 perc és készen vagyunk
a Horizon HD Mediabox első 
inicializálásával.

Loader Version:
Tuning .........................................................100%
Downloading ...........................................100%
Checking ....................................................100%

Bemenet választás
(AV / SOURCE)

A TV  bekapcsolása

4. lépés 

7. lépés 

5. lépés 6. lépés 

9. lépés 8. lépés 

3. lépés (nem minden esetben fordul elő)2. lépés 1. lépés 

Üzembehelyezés
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Egyéb funkcióbillentyűk

 1.  TV gomb – segítségével kiválaszthatod, 
hogy a távirányító a tévékészüléket vezé-
relje.

 2.  UPC gomb - segítségével kiválaszthatod, 
hogy a távirányító a Horizon HD Media-
boxot vezérelje.

 4.  Számgombok a csatornahely számá-
nak beírásához – segítségükkel konkrét 
csatornahelyre léphetsz a csatornahely 
számának beírásával. Emellett kereséshez 
használhatod a gombokon feltüntetett 
karaktereket.

 7.  On Demand gomb – segítségével belép-
hetsz a Videotár menüpontba.

 8.  Rádió gomb – segítségével kiválaszthatod 
a digitális programcsomagodban szereplő 
rádióadásokat.

 9.  Apps gomb – segítségével beléphetsz a 
TV Apps menüpontba.

 10.  DVR gomb – megnyomásával kilistáz-
hatod a digitális műsorrögzítő funkcióval 
rögzített felvételeket. (Kizárólag csatla-
koztatott külső USB-s háttértároló esetén 
érhető el.)

 11.  Page up gomb – segítségével (műsorúj-
ság, videotár menüpontban) a listákban 
egy szinttel feljebb léphetsz.

 14.  Page down/AV gomb – segítségével 
(műsor újság, videotár menüpontban) 
a listákban egy szinttel lejjebb léphetsz.

 18.  Némítás gomb – segítségével lenémítha-
tod a műsorok és alkalmazások hangját, 
újbóli megnyomás esetén megszüntethe-
ted a némítást.

 19.  Info gomb – segítségével az éppen leját-
szás alatt álló műsor információi érhetők 
el.

 20.  Teletext gomb – megnyomásával elindít-
hatod a teletext funkciót.

 21.  Műsorvisszanéző gomb – segítségével 
elindíthatod az aktuálisan nézett csatorna 
legutóbbi, Műsorvisszanézővel elérhető 
műsorát. A gomb megnyomását követően 
válaszd ki a „Lejátszás az elejéről” lehető-
séget, majd nyugtázd a műveletet az OK 
gomb megnyomásával. 

Fontosabb funkcióbillentyűk

 3.  Bekapcsolás és készenlétbe helyezés 
(Stand by) gomb – segítségével elindítha-
tod vagy alvó állapotba helyezheted a Hori-
zon HD Mediaboxot. Alvó állapotban a LED 
visszajelző az aktuális időt mutatja. Ha zavar 
a LED visszajelző fénye, kérjük, kapcsold 
ki az eszközt. A készülék kikapcsolásához 
tartsd nyomva 10 mp-ig a nyomógombot. 
Megjegyzés: a kikapcsolt állapotból történő 
visszakapcsolás több időt vesz igénybe, mint 
az alvó állapotból történő felélesztés.

 5.  Guide gomb – segítségével elérheted az 
elektronikus műsorújságot.

 6.  Menu gomb – használatával megjeleníthe-
ted a főmenüt a képernyőn (a menürend-
szerben történő navigáció alatt a Videotár 
és a Műsorvisszanéző műsorok lejátszása 
szünetel).

12.  Navigáló gombok – a fel, le, jobbra, balra 
nyilak segítségével adott iránynak megfe-
lelően navigálhatsz a Horizon HD Mediabox 
menürendszerében.

 13.  OK/belépés gomb – használatával meg-
erősíted, nyugtázod a felhasználói felületen 
előzetesen kiválasztott műveleteket, illetve 
beléphetsz az egyes menüpontokba.

15.  Hangerőszabályzó gombok (Vol+, Vol–) 
– segítségével szabályozhatod az elérhető 
műsorok és alkalmazások hangerejét. A + 
gomb használatával növelheted a hangerőt, 
a – gombbal csökkentheted azt. Használata 
során a képernyő jobb oldalán állapotvisz-
szajelző csík jelenik meg.

 16.  Back (vissza) gomb – megnyomásával egy 
szinttel visszalépsz a menüpontokban.

 17.  Csatornaléptetés gombok (CH+, CH-)  
– segítségével felfelé vagy lefelé léptet-
hetsz a digitális programcsomagok csator-
nahelyei között.

 22.  Teletext színes menügombok – hasz-
nálatukkal gyorsabban navigálhatsz a 
teletext menüjében.

 23.  Visszatekerés gomb – segítségével 
visszatekerheted az aktuálisan nézett vagy 
lejátszás alatt álló műsort. (Digitális mű-
sorrögzítő esetén kizárólag akkor érhető el 
ez a funkció, ha a mediaboxra külső USB-s 
háttértároló csatlakozik.)

 24.  Elindítás/Play gomb – megnyomásával 
elindíthatod a megállított műsort. (Digitális 
műsorrögzítő esetén kizárólag akkor érhe-
tő el ez a funkció, ha a mediaboxra külső 
USB-s háttértároló csatlakozik.)

 25.  Előretekerés gomb – segítségével előre-
tekerheted a megállított, illetve lejátszás 
alatt álló Műsorvisszanéző/Videotár 
műsort. (Digitális műsorrögzítő esetén 
kizárólag akkor érhető el ez a funkció, ha 
a mediaboxra külső USB-s háttértároló 
csatlakozik.)

 26.  REC gomb (felvételrögzítés indítása) – 
megnyomásával rögzítheted 
az aktuálisan nézett csatorna műsorát a 
csatlakoztatott külső USB-s háttértároló 
eszközre.

 27.  Pillanat megállítás/Pause gomb – segít-
ségével megállíthatod az elindított műsort. 
(Digitális műsorrögzítő esetén kizárólag 
akkor érhető el ez a funkció, ha a mediabox-
ra külső USB-s háttértároló csatlakozik.)

 28.  Felvétel megállítása gomb – segítsé-
gével megállíthatod a felvett, illetve a 
Műsorvisszanéző és a Videotár műsorokat. 
(Digitális műsorrögzítő esetén kizárólag ak-
kor érhető el ez a funkció, ha a mediaboxra 
külső USB-s háttértároló csatlakozik.)
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A távirányító
automatikus tanítása

A távirányító
manuális tanítása

Hogyan állíthatom be a távirányítót automatikusan
más multimédiás eszköz használatához?

Hogyan állíthatom be a távirányítót manuálisan
más multimédiás eszköz használatához?

Amennyiben az adott TV, videofelvevő 
vagy DVD lejátszó/felvevő nem található 
meg a beállítási kódok listájában, vagy a 
beállítási kódok nem működnek, kövesd 
az alábbi lépéseket.

 1.  Kapcsold be azt a berendezést, 
amelyhez hozzá szeretnéd rendelni 
a távirányítót. Amennyiben a tele-
vízióhoz szeretnéd hozzárendelni a 
távirányítót, nyomd meg a  gombot, 
majd engedd fel (a gomb használatával 
kereshetsz beállítási kódot a TV-hez, 
videofelvevőhöz, vagy DVD lejátszó/
felvevőhöz).

 2.  Nyomd meg az  és a  [piros 
színű] gombokat egyszerre. Várd meg, 
amíg a programozni kívánt gomb 
kétszer felvillan, majd engedd fel a 
gombokat.

 3.  Nyomd meg a ,  és  gom-
bokat egymás után. A programozni 
kívánt gomb kétszer felvillan. 

A távirányítót beállíthatod úgy, hogy ezt 
használd minden multimédiás eszközöd 
irányítására.

A távirányító beállítási kódjait keresd a 
www.vodafone.hu weboldalon.

Itt egy négy számjegyű kódokból álló lis-
tát talász, mindegyik típusú eszközre (TV, 
videofelvevő, vagy DVD lejátszó/felvevő). 
A legtöbb gyártmányhoz több beállítási 
kódot is listáztunk. Lehetséges, hogy 
több beállítási kódot is ki kell próbálnod, 
hogy az összes gomb elérhető legyen az 
eszközhöz.

 1.  Nyomd meg a  gombot a távirányító 
TV módba kapcsolásához, videofel-
vevő, vagy DVD lejátszó/felvevőhöz 
távirányításának a programozásához 
pedig nyomd meg a  gombot.

 4.  Irányítsd a távirányítót a TV-re és 
nyomd meg a  gombot.

 5.  Irányítsd a távirányítót a TV-re. Nyomd 
meg a [ch ] gombot ismételten, amíg 
a televízió kikapcsol (ha megnyomod 
a [ch ] gombot, a távirányító egy 
kikapcsoló jelet küld az adott beállítási 
kódra reagáló TV-nek). Ha megvan a 
televízióhoz tartozó beállítási kód, az 
eszköz kikapcsol.Ugyanígy kikapcsol 
a videofelvevő vagy DVD lejátszó/
felvevő, amikor megtalálja a megfelelő 
kódot.

 6.  Nyomd meg a  gombot, amint a TV 
(vagy egyéb eszköz) kikapcsol, hogy a 
beállítási kód elmentésre kerüljön.

Figyelem!

Lehetséges, hogy a [ch ] gombot 
többször is meg kell nyomnod, mielőtt 
megtalálod a helyes beállítási kódot és a 
TV kikapcsol. Akár 15 percig is eltarthat, 
amíg megtalálod a helyes beállítási kódot 
a ‘Beállítási kódok automatikus keresésé-
vel’. Folyamatosan irányítsd a távirányítót 
a televízióra, miközben keresed a beállítási 
kódot.

 2.  Majd nyomd meg az  és a  [piros 
színű] gombokat egyszerre. Várd meg, 
amíg a távirányítón kétszer felvillan 
a fény, azon a gombon, amire kódot 
szeretnél programozni (  vagy ).

 3.  Üsd be a négyjegyű beállítási kódot a 
távirányítón található számgombokkal. 
Ehhez 20 másodperc áll rendelkezé-
sedre. Minden beütött számjegy után 
felvillan az éppen programozott gomb, 
és az utolsó jegyre duplán villan fel, 
ha helyes a kód. Ha a gomb nem villan 
fel kétszer, próbáld meg újra beütni a 
kódot, vagy próbálkozz másik beállítási 
kóddal az 1-4. pontoknak megfelelően.

 4.  Nyomd meg a   gombot, hogy 
ellenőrizhesd az eszközt ki lehet-e 
kapcsolni. Amennyiben nem kapcsol 
ki, ismételd meg a fenti lépéseket az 
1-4. pontig.

 5.  Amennyiben az eszköz kikapcsol, 
amikor megnyomod a  gombot, 
ellenőrizd, hogy egyéb funkciók, mint 
a Csatorna /  működnek-e. 
Ha igen, a távirányító beállítása kész, 
és működik a kívánt eszközzel.
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Működést visszajelző LED-ek 
A piros LED-fény a Horizon HD Mediabox be-
kapcsolt/kikapcsolt állapotát, a zöld LED-
fény a távirányító által küldött jel fogadását 
és feldolgozását jelzi vissza. 

LCD kijelző / állapotjelző 
4 karakterből álló jégfehér háttérvilágítással 
rendelkező LCD kijelző, amely a Horizon HD 
Mediabox bekapcsolt állapotában mutatja 
az aktuális csatornahely számát, illetve az 
esetleges hibaazonosítókat, valamint alvó 
állapotban az aktuális időt. 

Bekapcsolás és készenlétbe helyezés
(Stand by) gomb 
A nyomógomb segítségével elindíthatod 
vagy alvó állapotba helyezheted a Horizon 
HD Media boxot. Alvó állapotban az LCD kijel-
ző az aktuális időt mutatja. Ha zavar az LCD 
kijelző fénye, kérjük, kapcsold ki az eszközt 
(ECO módban). Az eszköz kikapcsolásához 
tartsd nyomva 10 másodpercig ezt a nyo-
mógombot. 

Megjegyzés: 
A kikapcsolt állapotból történő visszakap-
csolás több időt vesz igénybe, mint az alvó 
állapotból történő felélesztés.

Programválasztó gombok 
A programválasztó gombok segítségével 
léptethetsz az elérhető műsorcsatornák 
között. A CH  gombbal felfelé léptethetsz 
a csatornahelyek között, a CH  gombbal 
pedig lefelé.

Smart Card foglalat 
A védőelőlap lehajtását követően a Smart 
Card kártyát chippel felfelé a kártyafoglalati 
résbe helyezheted úgy, hogy a kártya chip-
pel ellátott oldala a Horizon HD Mediabox 
felé nézzen.

Működést
visszajelző LED-ek

LCD kijelző/
állapotjelző

Bekapcsolás és készenlét-
be helyezés gomb

Programválasztó
gombok

Smart Card
foglalat

A Horizon HD Mediabox
bemutatása
A Horizon HD Mediabox előlapja

Fontos információ!

Felhívjuk a figyelmed, hogy a Smart Card kártya 
alapesetben (használatra készen) a Horizon HD 
Mediabox kártyafoglalatába helyezve érkezik meg 
hozzád. Amennyiben azt tapasztalod, hogy a kártya 
még nincs a helyén, kérjük, kövesd az alábbi utasí-
tásokat:

∙  Hajtsd le a Horizon HD Mediabox előlapján a Smart 
Card foglalat védőfedelét (a Horizon felirat alatt).

∙  A Smart Card kártyát chippel felfelé kell behelyezni 
úgy, hogy a kártya chippel ellátott oldala a Horizon 
HD Mediabox felé nézzen. 

∙  Hajtsd vissza a védőfedelet. Amennyiben kattanó 
hangot hallasz, a fedél visszahelyezése sikeresen 
megtörtént.

Amennyiben a telepítési csomag nem tartalmazta  
a Smart Card kártyát, azon esetben kérjük, hívd tele-
fonos ügyfélszolgálatunkat a 1270-es telefonszámon.
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A Horizon HD Mediabox
bemutatása
A Horizon HD Mediabox hátlapja

Elektromos hálózati csatlakozó 
A mellékelt elektromos hálózati adapter 
csatlakoztatási lehetősége.
 
S/PDIF optikai csatlakozó 
Az S/PDIF optikai csatlakozó segítségével 
csatlakoztathatod digitális optikai hangesz-
közeidet, illetve Hi-Fi berendezéseidet a 
Horizon HD Mediaboxhoz.
 
EURO-SCART csatlakozó 
Az EURO-SCART csatlakozó és kábel se-
gítségével csatlakoztathatod televíziódhoz 
a Horizon HD Mediaboxot. Amennyiben 
televíziód HDMI csatlakozási lehetőséggel 
is rendelkezik, azon esetben nem javasol-
juk az EURO-SCART kábel használatát. Az 
EURO-SCART kábel HD-tartalmak jeltováb-
bítására nem alkalmazható, illetve gyengébb 
minőségű képi és hangi megjelenítést tesz 
lehetővé a televíziókészüléken.

HDMI csatlakozó 
A HDMI csatlakozó és kábel segítségével 
csatlakoztathatod televíziódhoz a Hori-
zon HD Mediaboxot. Kérjük, amennyiben 
televíziód HDMI csatlakozási lehe tőséggel 
rendelkezik, azon esetben ne használj 
EURO-SCART kábelt. A HDMI kábel HD- és 
SD-tartalmak jeltovábbítására egyaránt alkal-
mazható. Használata jobb minőségű képi, 
illetve hangi megjelenítést tesz lehetővé.
 
Internetkábel
(Ethernet LAN RJ-45) csatlakozó 
Az internetkábel (UTP kábel) és csatlakozó 

segítségével csatlakoztathatod a Wi-Fi 
Modemedet a Horizon HD Mediaboxhoz. 
A kábel modem használatára az interaktív, 
a Műsor visszanéző és a Videotár funkciók 
elérése miatt van szükség.

USB csatlakozó 
Az USB csatlakozó és kábel segítségével 
külső háttértároló eszközt csatlakoztathatsz  
a Horizon HD Mediaboxhoz. 
 
Jelkábel (RF) bemenet 
Az ANT-IN csatlakozó, illetve a beérkező 
rádiófrekvenciás jelkábel segítségével csat-
lakoztathatod a Horizon HD Mediaboxot a 
digitális kábeltelevíziós szolgáltatáshoz. 
 
LOOP OUT kimenet 
A LOOP OUT kimenet segítségével 
csatlakoz tat hatod DVD-lejátszó/felvevő, 
vagy egyéb régebbi típusú, videórögzítésre 
alkalmas eszközeidet a Horizon HD Media-
boxhoz.

A külső USB-s háttértároló segítségével a Horizon 
HD Mediaboxon digitális műsorrögzítéssel (DVR) 
felvett programokat huzamosabb ideig tárolhatod.

Elektromos
hálózati csatlakozó

S/PDIF csatlakozó
(kimenet)

SCART csatlakozó
(kimenet)

HDMI csatlakozó
(kimenet)

Internetkábel 
csatlakozó (UTP)

USB csatlakozó
(háttértárhoz)

Jelkábel
bemenet (RF)

LOOP OUT
kimenet (RF)

Opcionálisan csatlakoztatható
USB-s háttértároló

∙  A külső háttértároló (lemez) tárterülete minimum 
160 GB, maximum 500 GB lehet.

∙  A külső háttértárolónak (lemeznek) támogatnia kell 
az USB 2.0 vagy USB 3.0 szabványokat.

∙  Amennyiben a külső USB-s háttértároló eszköz 
tápellátása a Horizon HD Mediabox USB csatoló-
járól történik, a lemez áramigénye nem haladhatja 
meg a 0,5 A-t. 

∙  Külső SSD (Solid-State Drive) memóriaegység, 
illetve  USB kulcs (Pendrive) használata nem tá-
mogatott.
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Keresés 
Kulcsszavak beírása alapján keres az elér-
hető médiatartalmak között a Műsorújság-
ban vagy a Videotárban.

Videotár 
A Videóklub, a Filmtár és a TV-Tár filmek, 
illetve sorozatok kínálatát tartalmazza.
A videotár tartalmak eléréséhez kiegészítő prémium csomag, vagy 

eseti díj megfizetése szükséges.

Műsorújság 
A digitális kábeltelevízió díjcsomagokban 
elérhető tartalmakról és műsorokról nyújt 
bővebb információt, kilistázza a kedvenc 
csatornákat, megjeleníti a digitális rádiócsa-
tornákat, illetve műfajok szerint kategorizál-
ja a különböző műsorszámokat.

A főmenü
bemutatása

Az OK gombbal nyugtázhatod a végrehajtott műveleteket. 

A BACK gomb megnyomásával egy szintet visszaléphetsz.

A Horizon HD Mediabox főmenüje a mellékelt Horizon HD 
Mediabox távirányítón található MENU gomb megnyomásával érhető el. 
A főmenüben a fel , le , jobbra , balra  nyilak segítségével navigálhatsz. 

Főmenü

Applikációk 
Interaktív alkalmazásokat tartalmaz, amely 
segítségével televíziódon keresztül érhetsz 
el számos szórakoztató tartalmat.

Felvételek 
Csatlakoztatott külső USB-s háttértároló 
használata esetén tartalmazza az összes 
rögzített műsort és a beállított felvételüte-
mezéseket.

Eszköztár 
Lehetővé teszi a Horizon HD Mediabox egye-
di testreszabását/beállítását, illetve egyéb 
technikai jellegű információkat tartalmaz az 
eszköz(ök)ről.
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Minden csatorna (Műsorújság)
Ezt a funkciót a Horizon HD Mediabox 
távirányító EPG gombjával érheted el. A 
Műsorújság a digitális kábeltelevízió szolgál-
tatási csomagban elérhető összes csatorna, 
illetve műsor listáját tartalmazza (időrendi 
és csatornasorrendben). Az idősávok között 
időben előre-, illetve visszafelé is navigál-
hatsz a Horizon HD Mediabox távirányító 
jobbra , illetve balra  nyilai segítségével. 
A fel , le  nyilak használatával az elérhető 
csatornák között léptethetsz/válthatsz. 
 
A műsorinformációs oldalon elérheted az 
adott műsor Műsorvisszanézővel történő 
visszatekintését, a felvételrögzítésekkel 
kapcsolatos funkciókat/beállításokat, 
illetve megtekintheted az adott műsorra 
vonatkozó programinformációkat, továbbá 
hozzáadhatod az aktuálisan nézett csator-
nát a kedvencekhez. 
 
Megjegyzés: 
A Műsorvisszanéző szolgáltatás abban az 
esetben érhető el, amennyiben a Horizon 
HD Mediaboxhoz aktív internetkapcsolattal 
rendelkező Wi-Fi Modem csatlakozik.

A főbb funkciók bemutatása

Műsorvisszanéző
A Műsorvisszanéző hasz-
nálatával 7 napra vissza-
menőleg (előzetes felvé-

telütemezés nélkül) megtekintheted a 
Műsorvisszanéző által biztosított csator-
nák műsorait. 

A funkció eléréséhez tedd
az alábbiakat:
Nyomd meg  a GUIDE gombot a műsorúj-
ság megnyitásához. A Műsorvisszanézővel 
(7 napos visszatekintéssel) elérhető műso-
rokat  ikonnal jelöltük a műsorújságban.

Kedvenc csatornák beállítása
Indítsd el a kedvencek közé menteni 
kívánt csatornát a csatornaválasztó (CH 
fel  vagy CH le ) gombok segítségével. 
A kiválasztott csatorna megjelenését kö-
vetően nyomd meg kétszer az OK gombot. 
A menüben válaszd ki a „HOZZÁADÁS A 
KEDVENCEKHEZ” lehetőséget. 
 
A kedvenceknek jelölt csatornák elérésé-
hez lépj a „MŰSORÚJSÁG” menüpontba, 
majd válaszd ki a „KEDVENC CSATORNÁK” 
pontot.
 
A „KEDVENC CSATORNÁK” menüpontban 
csak azok a csatornák érhetők el, amelye-
ket korábban már kedvencnek választottál.
 
(A kedvenc csatornalista a kiválasztott 
műsorok számától függetlenül listázódik, 
vagyis a lista végén a kedvenc csatornák 
automatikusan ismétlődhetnek.)

A műsorinformációs lap megnyitásához 
navigálj a műsor nevére a jobbra , balra 

 , fel , le  gombok segítségével, majd 
nyomd meg az OK gombot. A műsorinfor-
mációs lapon navigálj a „LEJÁTSZÁS AZ 
ELEJÉTŐL” lehetőségre, majd nyomd meg 
az OK gombot. Ekkor a műsor automatiku-
san elindul. 

A Műsorvisszanéző műsorok lejátszását 
kétféle módon teheted meg:
∙  Az adás megkezdését követően azonnal 

elérheted a kiválasztott műsort (Star-
tover) – ez a lehetőség csak bizonyos 
programok esetében érhető el.

∙  Az adás megkezdését követően bizonyos 
idő elteltével tekintheted meg a kívánt 
műsort (pl. egy óra elteltével).

A Műsorvisszanéző által lejátszott műso-
rok megtekintése során a felvételek előre-, 
illetve hátratekerése, megállítása csak 
bizonyos csatornák esetében lehetséges.

Azonnali műsorrögzítés
(élő műsor esetében)
A Műsor manuális rögzítéséhez Horizon 
HD Mediaboxhoz külső USB-s háttértároló 
csatlakoztatása szükséges.
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Első üzembe helyezéskor a rendszer kéri az 
eszköz formázását. Amennyiben elfogadod 
a formázást, azon esetben a háttértárolón 
korábban rögzített adatok elvesznek. A for-
mázás végrehajtása után meg is kezdheted 
a kívánt műsorok rögzítését. Amennyiben 
az aktuálisan futó műsort szeretnéd rögzí-
teni, nyomd meg a Horizon HD Mediabox 
távirányítón a  REC gombot. Az alapbeál-
lítás szerint a felvétel vége megegyezik az 
aktuális műsor tervezett végével, a kezdete 
pedig a felvételindítás pillanatával.

Amennyiben a későbbiekben for-
máznád háttértárolódat, az alábbiak 
szerint teheted majd meg:
Nyomd meg a médiabox távirányítóján a 
„MENU” gombot és válaszd ki az „ESZKÖZ-
TÁR” menüpontot, majd a fel-le nyilak segít-
ségével lépj a „SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK”-ra 
a MEDIABOX menüpontot, majd a „HÁTTÉR-
TÁROLÓ FORMÁZÁSA”-t formázása és várd 
meg amíg befejeződik. 

Megjegyzés:
Digitális műsorrögzítést csak abban 
az esetben kezdeményezhetsz, ha a Hori-
zon HD Mediaboxhoz külső USB-s háttértá-
roló eszközt csatlakoztattál. 

Felvételek listázása
Kellemes televíziózást kívánunk! 

A felvételek listáját a DVR gomb megnyo-
másával érheted el.

A felvett műsorok között a Horizon HD 
Mediabox távirányító le , fel  nyilai segít-
ségével navigálhatsz. 
A rögzített műsor kiválasztását követően 
(az OK gombra nyomva) megtekintheted 
a felvett műsor információit, lejátszhatod, 
folytathatod, illetve törölheted a korábban 
rögzített műsort.

Ütemezett műsorrögzítés
műsorújságból 
Amennyiben más időpontban futó műsort 
szeretnél rögzíteni, kérjük, tedd a követ-
kezőket:
∙  Nyisd meg a műsorújságot a GUIDE 

gomb segítségével.
∙   A felvenni kívánt műsor információs 

lapjának megnyitásához navigálj a műsor 
nevére a jobbra , balra  , fel , le  gom-
bok segítségével, majd nyomd meg az OK 
gombot.

∙  A műsorinformációs lapon navigálj a 
„FELVÉTEL” lehetőségre, majd nyomd 
meg az OK gombot.

∙  A felvételre ütemezett műsorokat  
ikonnal jelöltük a műsorújságban.

A PIN kód és szülői zár 
A PIN kód és szülői zár ponton belül példá-
ul  a korhatáros csatornák megtekintésé-
nek korlátozását állíthatod be. Egyedi PIN 
kóddal le is védheted ezeket. 

Kérjük, lépj be a PIN KÓD ÉS SZÜLŐI ZÁR 
menüpontba. A távirányító segítségével 
írd be négy számjegyből álló PIN kódodat, 
majd válaszd a JÓVÁHAGY lehetőséget. 
A PIN kód alapesetben 0000. 

∙  Ha javítanod kell, válaszd a SZERKESZT 
lehetőséget. 

∙   Írd be a PIN kódod a megnyitáshoz. 
∙  PIN kód megváltozhatásához navigálj a 

PIN KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA lehetőségre 
és nyomd meg az OK gombot. Ezután 
add meg az új PIN kódot és az OK gomb-
bal hagyd jóvá. 

∙  Az új kód megerősítéseként írd be újból 
az előzőleg beírt új PIN kódot, majd 
nyomd meg újra az OK gombot.

Mit tegyek, ha nem kapcsol be a medi-
abox vagy csak a piros fény világít az 
előlapon?
Indítsd újra a mediaboxot az alábbiak 
szerint: Áramtalanítsd a mediaboxot, várj 
30 másodpercet, majd helyezd ismét 
áram alá. Nyomd meg a távirányítón 
a UPC gombot. Ha nem kapcsol be a medi-
abox, próbáld az előlapon lévő kapcsolóval 
bekapcsolni: CH+ vagy GUIDE gomb.

MEGJEGYZÉS: Ne feledd, hogy a medi-
abox hátulján lévő hálózati kapcsolónak 
bekapcsolt állásban kell lennie. 
(Ha itt ki van kapcsolva a mediabox, abban  
az esetben nem világít az előoldalon piros 
fény sem.)

Aktiváló kód
Az aktiváló kód egy 3 karakterből álló 
szám, ami elengedhetetlen a mediabox 
megfelelő telepítéséhez. A településeden 
elérhető teljes csatornakiosztás elérése 
érdekében add meg a településednek 
kiosztott aktiváló kódot.
Ezt a kódot a településed nevéhez ren-
delve találod meg a mediabox használati 
útmutatójának erre vonatkozó részében. 

Tipp: Erre az aktiváló kódra szükséged 
lehet még a későbbiekben. Azért, hogy ne 
kelljen keresgélni, javasoljuk hogy írd ide: 

_ _ _ _ 

Ha gond van...
Alapvető hibaelhárítási lépések: szülői zár, PIN-kód csere, 
eszközök újraindítása, aktiváló kód

Kézirat lezárva: 2020. március 6.
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YouTube 
Tekintsd meg ügyfélszolgálati videóinkat: youtube.com/VodafoneHU

Facebook – Vodafone Hungary
Csatlakozz hozzánk, játssz, nyerj, szórakozz, informálódj! 
facebook.com/vodafonehungary

Nekünk te vagy
a legfontosabb
Mindent megteszünk azért, hogy te és a családod
felhőtlenül szórakozhassatok. A te elégedettséged a mi 
örömünk, ezért fontos számunkra, hogy minél gyorsabban 
tájékozódhass, ha információra van szükséged. 

A tájékoztatás nem teljes körű, a nyomdahibákért a Vodafone felelősséget nem vállal.

Telefonos ügyfélszolgálat
Telefonos segítségre van szükséged? Kérdésed van? Elakadtál?
Fordulj bizalommal kollégáinkhoz a díjmentesen hívható 1270-es központi
telefonszámon! 

Segíthetünk online is!
Keresd fel a vodafone.hu/segithetunk oldalt. 

Ügyintézés személyesen
Kollégáink személyesen is rendelkezésre állnak a Vodafone üzletekben.


