
Miután a modem üzemkész állapotba került, 
válassz a csatlakozási lehetőségek közül, 

és kövesd az utasításokat!
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Ugorj a lila 9-es 
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6. lépés

Teendők a szolgáltatás beüzemeléséhez

Újonnan szerződő ügyfelünk vagy

Keresd meg, hogy a te la ká sodban  hol 
található meg a jelkábel!

A megtalált kábelt csatla-
koztasd a kettes elosztó 

„IN” végéhez, a képen  
látható módon.

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

Szükséges eszközök 

Szükséges eszközök 
modem

Dugd a hálózati kábel dugóját a modem képen megjelölt aljzatába. Kapcsold modemed ON állásba, majd a hálózati kábel hálózati végét dugd 
az elektromos aljzatba. Maximum 30 perc elteltével a modem üzemkész állapotba kerül. Ez idő alatt a modem többször újraindulhat.  
Javaslat: A 30 perces várakozás ideje alatt megkezdheted a Digitális Kábeltv beüzemelését, amennyiben rendeltél ilyen szolgáltatást.

Válaszd ki, melyik modemmel rendelkezel! A modem típusát keresd a modem dobozán!

Csatlakoztasd össze a kettes elosztót a modemmel a kábel segítségével! Az elosztó esetében mindegy, hogy melyik  
kimenetre (OUT) csatlakoztatjuk a kábelt.  Figyelj arra, hogy a kábel minden esetben szorosan illeszkedjen a csatlakozóhoz.

Kábeles csatlakozás: asztali számítógép esetében

A wifitelepítés részleteit és  
az elhelyezési javaslatainkat ke-
resd a 2. számú mellékletben.

modem

modem

Kábeles 
csatlakozás esetén

A kábel egyik vége menetes, 
a másik nem. 

A kábel mindkét vége menetes.

A kábelek színe eltérhet 
az illusztrációtól.

Digitális Kábeltv
rendelése esetén az alábbi 

módon csatlakoztasd  
a kettes elosztót!
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H – 1,5 m
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Amennyiben a fali kábeled
menetes csatlakozóval

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

az E átalakítót.

Ha internet- vagy telefonszol-
gáltatást rendeltél, 

a képen látható módon 
szereld be a kettes elosztót, 
majd kösd vissza a tévéké-

szüléket.

Az ábra szerinti módon kösd vissza a mediaboxot.

Kiépített 
fali aljzat

Kiépített, falon 
kívüli kábelezés

Meglévő Analóg 
Kábeltv-előfizetés esetén

Meglévő Digitális 
Kábeltv-előfizetés esetén

Meglévő In ter net- vagy 
 Telefon-előfizetés esetén

Meglévő szolgáltatással rendelkezel

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

Kérjük, a telepítés idejére áramtalanítsd az érintett készülékeidet!

Kérjük, válassz!

Kérjük, válassz! Kérjük, válassz!

IN vége

kettes elosztó
OUT vége
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Teendők internet- és/vagy telefonszolgáltatás beüzemeléséhez
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Balról az első négy (modemenként eltérő színű) LED folyamatos világítása szükséges  
az üzemkész állapot eléréséhez.

Az üzemkész állapotot a modem elején lévő  
világoskék LED folyamatos világítása jelzi.

UBEE modem Technicolor modem Compal modem

Wifi (kábel nélküli) csatlakozás:
Vezeték nélkül csatlakozhatsz az internetre, akár több 
számítógéppel vagy mobiltelefonnal egyidejűleg. 

ki-/bekapcsoló 
gomb

Ha elkészültél, ugorj a megrendelt szolgáltatás lépéséhez!

9. Digitális KábeltvInternet4. Telefon8.

UBEE modem

Szükséges eszközök

Power DS US Onlin e Eth. Wireless Phone
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Technicolor modem

Compal modem

Az internetkapcsolat regisztrálásának lépéseit a következő oldalon találod.

Beüzemelési
útmutató

Kérjük, minden esetben kövesd 
az  általunk megadott lépések sorrendjét. 

Útmutatónk segítségével te is egyszerűen 
beüzemelheted kívánt szolgáltatásod. 

 A világoszöld szakasz a telepítés kezdeti 
lépésein vezet át, ennek elvégzése mindenki 
számára szükséges, függetlenül attól, hogy 
milyen szolgáltatást rendelt.

HU.35600000000020.NA_2000422_Selfinstall Guide

Kérjük, a telepítés  idejére áramtalanítsd készülékeidet!

Útmutatás iránya

Teendők a szolgáltatás beüzemeléséhez Internet beüzemelése A telefon beüzemelése A Digitális Kábeltv beüzemelése
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Automatikus regisztráció
Az internetkapcsolat regisztrálásához kérjük, kapcsold be a számítógéped, majd nyiss meg egy böngésző programot  
(pl.:  stb.). Írj be egy tetszőleges webcímet, pl.: www.vodafone.hu. Minden esetben a modemregisztrációs oldal nyílik 
meg. A regisztráció kb. 30 mp alatt megtörténik. Ezután a modem automatikusan újraindul, az internetkapcsolat pedig működni 
fog. Ha routert használsz, kérjük indítsd újra! Keress fel bármilyen weboldalt (pl. www.vodafone.hu). A telepítés során felmerülő 
hiba jelenségek listáját keresd az egyes számú mellékletben.

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

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

Manuális regisztráció
∙  Ha az automatikus regisztráció sikertelen, kövesd az alábbi utasításokat!  
∙  Ehhez szükséged lesz a felhasználói nevedre, illetve a jelszavadra. Ezeket az adatokat az „Ügyféladat összefoglaló” dokumentu-

mon találod, amelyet postai úton vagy e-mailben kaptál meg a szerződéskötéskor.
∙  A „Tovább a modem regisztrálásához” feliratra kattintással kezdheted meg a regisztrációt a következő weboldalon: 

http://pcreg.upc.hu
∙  A felhasználói név és a jelszó megadása után a gombra kattintva a regisztráció elindul. Kérjük, ellenőrizd adataid, amennyiben 

azok helyesek, kattints az igenre, ezután a modem automatikusan újraindul, az internetszolgáltatás aktiválódik, és megkezdhe-
ted a böngészést. Amennyiben csak digitális szolgáltatást rendeltél, a regisztrációs folyamat 24 órát vesz igénybe, ezalatt az idő 
alatt az interaktív funkciók nem érhetőek el.
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Az internetkapcsolat regisztrálása

Az internetkapcsolat beüzemelése

Teendők Telefon-szolgáltatás beüzemeléséhez

Teendők Digitális Kábeltv beüzemeléséhez  

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

Egyes modemeknél nem látható  
a „TEL1” felirat.

A telepítés során felmerülő hibajelenségek listáját  keresd az 1. számú mellékletben.

Amennyiben HD-képes mediaboxszal 
és HD-képes tévével rendelkezel:

Mediabox hátoldala

Amennyiben a HDMI bemenet le van ragasztva a mediaboxon, 
távolítsd el a matricát.

A mediabox beüzemeléséhez a tápkábel egyik végét csat lakoztasd a mediaboxhoz a képen látható módon, a villás végét dugd az 
elek tromos aljzatba. Ezután kapcsold „I” állásba a mediabox hátulján lévő kapcsolót!

Válassz bemenetet a TV-távirányítója segítségével! 
Általánosan HDMI-kábel esetén: HDMI-t,  
az EURO SCART-kábel esetén: AV-t.

AV vagy SOURCE gomb

Helyezd áram alá 
a TV-készüléked és kapcsold be.

Szolgáltatás telepítése. A menüben a távirányítón található fel, le, jobbra, balra nyilak segítségével navigálhatsz, és az OK gomb-
bal nyugtázhatod a műveleteket. 

TV-távirányító

1. Válassz országot. 2. A megfelelő nyelv kiválasztása  
után nyomj egy OK-t.

A telepítés során felmerülő hibajelenségek listáját keresd  az 1. számú mellékletben.

Maximum 15 percen belül 
élvezheted az élő adást.

Ha a mediaboxon az Init feliratot 
látod, lépj a következő lépésre.  

Mediabox hátoldala

Nem rendelkezel HD-képes mediaboxszal 
vagy HD-képes tévével:

SCART-kábelHDMI-kábel

Kösd össze a mediaboxod  
a tévékészülékeddel az ábrán látható módon. 

Kérjük, válassz!

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

Modem

Szükséges eszközök 

Szükséges eszközök 
Horizon HD Mediabox
és modem

Szükséges eszközök 
Mediabox és modem

Szükséges eszközök 
mediabox

Szükséges eszközök 
távirányító

Szükséges eszközök 
távirányító

Szükséges eszközök 
a TV-készüléked  távirányítója
(az ábrán szereplőtől eltérhet)

tápkábel

HDMI-kábel
A Horizon HD Mediabox 
dobozban találod!

EURO SCART-Kábel
A szerelési dobozban találod!
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H, B
H – 1,5 m
B – 5 m

Válaszd ki a H és a B kábel közül a számodra megfelelő hosszúságút, majd csatlakoztasd a kettes elosztó OUT (bármelyik szabad 
kimenet) végéhez a vékonyabb dugójú végével (lehet piros vagy sárga), a vastagabb dugójú végét (lehet kék vagy sárga) pedig 
dugd be a mediaboxba.

Kapcsold

„I” állásba.

Helyezd be a csomagban lévő
elemeket a mediabox
távirányítójába!

Irányítsd a távirányítót a mediaboxra és 
nyomd meg a UPC gombot. Ezzel elindí-
tottad  a szükséges szoftver telepítését.

3. A régió kiválasztásához szükséges  
kódot az aktiválási kódlistában találod,  

vagy a www.vodafone.hu oldalon. 

 

Mediabox hátoldala

H vagy B kábel

OUT vége

A digitális televíziózáshoz kapcsolódó személyes beállítási lehetőségeket és extra az funkciók bemutatását a mediabox dobozában található Felhasználói 
kézikönyvben tekintheted meg. Sikeresen telepítetted a megrendelt szolgáltatást! Köszönjük, hogy megtiszteltél minket bizalmaddal. 
Üdvözlettel: Vodafone Magyarország Zrt.

A kézirat lezárva: 2020. április
A kézirat és a termékhasználatot bemutató illusztrációk 2017-ben készültek. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Termékünk folyamatos fejlesztése miatt a változtatás jogát fenntartjuk.

tel.: 1270, www.vodafone.hu 
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