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Nemáte-li TV přijímač s výstupem HDMI, můžete Mediabox s TV přijímačem propojit pomocí 
SCART kabelu (není součástí balení).

Vložte kartu
čipem nahoru

Pro používání služby vložte, prosím, 
kartu do CI+ modulu

Tato karta je vlastnictvím společnosti  
Vodafone Czech Republic a. s.
Kartu bezdůvodně nevytahujte z přijímače.

1. Obsah balíčku

F

A

2. Postup zapojení

1. Zapojení modemu
Pokud jste v rámci samoinstalačního balíčku obdrželi také modem, proveďte nejprve zapojení modemu 
podle návodu na zprovoznění internetu, televize a telefonu (1. část – zapojení modemu).

2. Připojte Mediabox do zásuvky kabelové televize
Pomocí koaxiálního kabelu F  připojte HD Mediabox A  do zásuvky kabelové televize (viz schéma 
dále v tomto návodu). Ujistěte se, že obě koncovky jsou správně zapojeny.

3. Připojte TV přijímač k Mediaboxu
Pomocí HDMI kabelu D  připojte HD Mediabox A  k vašemu TV přijímači.

4.  Připojte Mediabox do elektrické zásuvky
Pomocí síťového kabelu s adaptérem E  připojte HD Mediabox A  do elektrické sítě.

 

5. Propojte Mediabox a modem
Pokud jste obdrželi také modem nebo jej již používáte z dřívější instalace služeb, propojte ho 
s Mediaboxem podle níže uvedeného schématu. Takto zajistíte správnou funkčnost všech služeb 
včetně přístupu do Videotéky (máte-li službu objednánu) nebo ke zpětnému zhlédnutí.

Pomocí ethernetového kabelu G  propojte HD Mediabox A  s modemem. Ujistěte se, že obě 
koncovky jsou správně zapojeny.
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Mediabox se začne načítat po zapojení do elektrické zásuvky. Jako zemi zvolte 
ČESKÁ REPUBLIKA a dále pokračujte dle jednotlivých bodů níže.

3. První nastavení vašeho HD Mediaboxu
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3

4

Pomocí šipek nahoru/dolů na dálkovém ovladači 
zvolte jazyk a stiskněte OK.

Objeví se uvítací obrazovka.

Seznamte se s uvedenými podmínkami 
a stiskněte OK na SOUHLASÍM.

Tato obrazovka se objeví pouze v případě, když 
HD Mediabox není propojen s modemem. Pokud 
jste tak neučinili, proveďte zapojení dodatečně nyní.

Zvolte jednu z možností spotřeby. Stiskněte OK 
pro Rychlý start (DOPORUČUJEME), to vám 
zajistí rychlé zapnutí Mediaboxu a sledování 
televize do 5 sekund. Při výběru režimu ECO 
snížíte spotřebu při vypnutém Mediaboxu. 
S nastavením ECO je spuštění zařízení časově 
delší (více než 1 minuta). Více informací 
o možnostech spotřeby naleznete v sekci Otázky 
a odpovědi dále v tomto návodu.

Po ukončení instalace se zobrazí hlavní nabídka.

ZÁSUVKA – TYP 1

ZÁSUVKA – TYP 2

ZÁSUVKA – TYP 3

Zadní strana
modemu

DODRŽUJTE ZAPOJENÍ
KOAXIÁLNÍHO KABELU
DLE TYPU ZÁSUVEK!

Zadní strana HD Mediaboxu

A

2. Postup zapojení
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5. Otázky a odpovědi

Jak mám postupovat, pokud se můj HD Mediabox po prvním zapojení nenačte?

Pokud se HD Mediabox nenačetl ani po 10 minutách, vytáhněte síťový kabel z elektrické zásuvky na 
10 sekund. Tímto dojde k restartování HD Mediaboxu. Po opětovném zapojení do zásuvky by se měl 
HD Mediabox načíst.

Jak mohu aktivovat a využívat zpětné zhlédnutí TV vysílání?

Aktivace zpětného zhlédnutí je popsána v uživatelském manuálu HD Mediaboxu, stačí pouze 
odsouhlasit okno se žádostí o nahrávání pořadů pro vlastní potřebu. Toto se zobrazí při prvním spuštění 
již odvysílaného pořadu. Upozorňujeme, že TV vysílání se začne nahrávat v okamžiku aktivace 
(tzn. v den aktivace se nemůžete vracet v TV vysílání zpět).

Pokud si chcete spustit již odvysílaný pořad, vstupte do TV průvodce a pomocí šipek na dálkovém 
ovladači si vyberte již odvysílaný pořad. Stiskněte tlačítko OK a následně potvrďte volbu na PŘEHRÁT OD 
ZAČÁTKU.

Jak mohu využívat Videotéku a aplikace?

Všechny interaktivní funkce jsou dostupné po propojení HD Mediaboxu s modemem. Tato zařízení 
propojíte ethernetovým kabelem, který je součástí samoinstalačního balíčku. Další informace naleznete 
také v uživatelském manuálu.

Jak mohu nahrávat filmy a jiné pořady na HD Mediabox? A jak je potom můžu přehrát?

Pro nahrávání a přehrávání jednotlivých TV pořadů je zapotřebí propojit HD Mediabox s externím hard 
diskem. Požadavky na toto paměťové médium a informace o propojení naleznete na následující straně 
tohoto návodu.

Pro nahrání pořadu vstupte do TV průvodce a vyberte si pořad, který se bude vysílat. Následně stiskněte 
tlačítko REC na dálkovém ovladači.

Pro přehrání nahrávek nebo pro zobrazení plánu nahrávek vstupte do hlavního menu a zvolte sekci 
KNIHOVNA.

Jak mohu nastavit HD Mediabox v případě propojení s TV přístrojem pomocí SCART kabelu?

Pokud máte HD Mediabox propojený s TV pomocí SCART kabelu, nemusí se všechny texty zobrazit 
správně. Proto je zapotřebí optimalizovat HD Mediabox v hlavním menu pomocí: NÁSTROJE – 
ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ – OPTIMALIZOVAT PRO HDMI – SCART.

Jak mohu ovlivnit nastavení rychlosti zapnutí HD Mediaboxu, a tedy i spotřebu energie?

HD Mediabox vám nabízí dvě možnosti nastavení spotřeby energie v pohotovostním režimu, a tedy 
i rychlosti zapnutí přístroje (HLAVNÍ MENU – NASTAVENÍ – OBLÍBENÉ – STANDBY REŽIM).

1) RYCHLÝ START – DOPORUČUJEME 
HD Mediabox přejde z pohotovostního do provozního režimu téměř okamžitě. Spotřeba energie je 
však v tomto režimu vyšší.

2) ECO 
Při volbě režimu ECO přejde HD Mediabox z pohotovostního do provozního režimu až po několika 
sekundách. Opětovné spuštění bude tedy trvat delší dobu. Spotřeba energie je v tomto režimu nižší.
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4. Spárování dálkového ovládání s televizorem

Chcete-li ovládat HD Mediabox i váš TV přístroj jedním ovladačem, postupujte dle níže uvedeného 
návodu:

• Váš televizní přijímač i HD Mediabox musí být zapnutý

• Dálkový ovladač od HD Mediaboxu nasměrujte na HD Mediabox 
a stiskněte tlačítko TV na ovladači

• Následně stiskněte OK a červené tlačítko v jeden okamžik a podržte obě tlačítka, dokud tlačítko 
TV neproblikne 2× (červeně)

• Pomocí číselné klávesnice na dálkovém ovladači zadejte kód vaší TV

Níže jsou kódy pro nejužívanější značky TV v České a Slovenské republice:

Je nutné postupně vyzkoušet všechny uvedené kódy pro danou značku TV přístroje. Pokud jste zde 
nenalezli svůj TV přístroj, další jsou uvedeny na www.vodafone.cz v sekci Péče o zákazníky, Dokumenty, 
Návody a manuály.

• Spárování proběhne v okamžiku, kdy tlačítko TV problikne 2× (červeně)

• Stiskněte tlačítko pro vypnutí/zapnutí televize

 » Pokud se TV nevypne, zkuste zadat jiný kód uvedený u TV přístroje  
(začněte druhým bodem uvedeným výše)

 » Pokud se TV vypne, zkontrolujte další funkce (např. zvuk, přepínání programů). 
Pokud vše funguje, došlo ke správnému spárování

Samsung 2081, 0842, 4178, 4005, 0648, 2124, 1488, 4126, 2167, 4180, 1660, 1342, 1279, 0617, 1649, 
3194, 3988, 0067, 0586

LG 2212, 4427, 4047, 1335, 1453, 4116, 4149, 4394, 1872, 0744, 3971, 0067, 1682, 1179, 0586, 
2970

Sony 2808, 1855, 4181, 1581, 0681, 1681, 1655, 2615, 3721, 1535, 1781, 1040

Toshiba 1538, 3705, 2805, 2628, 2706, 2762, 2822, 0538, 3749, 0648, 1682, 2138, 0680, 1067, 0225, 
1946

Panasonic 1666, 1680, 1998, 0680, 4531, 3749

Philips 2830, 1917, 3644, 4241, 0586, 4238, 1536, 0067, 0669, 2690, 3708, 2843, 1774, 0635, 3016, 
1828, 1525, 3394, 1897, 2738, 2404, 2970, 3820, 2831

Sharp 2981, 1689, 3317, 2390, 1616, 2706, 0123, 3820, 3338, 3749, 3381, 2244, 3826

Thomson 0655, 3077, 2705, 0590, 3809, 3679, 4001, 1618, 2745



 Váš osobní videorekordér
K HD Mediaboxu snadno připojíte externí disk a rázem můžete nahrávat TV vysílání. Ze svého Mediaboxu 
tak snadno uděláte videorekordér, díky kterému si uchováte své oblíbené filmy a jiné pořady.

Doporučujeme použít hard disk nejlépe s následujícími parametry:

• Velikost hard disku 160–500 GB. Nedoporučujeme 
použít hard disk s větším datovým prostorem. 
Nemusela by být zaručena správná funkce z důvodu 
nedostatečného napájení

• USB 2.0, případně novější

• Minimální cache 4 MB, doporučujeme 8 MB

• Rychlost zápisu a čtení minimálně 30 Mb/s

• Nedoporučujeme používat USB flash disky

Připojte hard disk do USB na zadní straně HD Mediaboxu. Hard disk je nutné před prvním použitím 
naformátovat. Pro formátování hard disku stiskněte MENU, pak zvolte NASTAVENÍ, DALŠÍ NASTAVENÍ, 
MEDIABOX a NAFORMÁTOVAT DISK.

Upozornění: Při formátování hard disku budou veškeré uložené soubory trvale odstraněny.
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6. Vždy něco navíc – nahrávání TV vysílání 7. Hlavní nabídka

Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka MENU 
na dálkovém ovladači.
V hlavní nabídce a jednotlivých nabídkách se pohybujte stisknutím tlačítek se šipkami a následným 
potvrzením tlačítkem OK.  
Do TV vysílání se vrátíte opakovaným stisknutím tlačítka back.

Informační okno vám nabízí tyto možnosti:
TV PRŮVODCE Prohlédněte si přehledy pořadů všech programů  
až na 8 dní dopředu.

HLEDAT Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte vyhledávané klíčové slovo a najděte oblíbené pořady 
v TV a Videotéce.  
Písmena zvolte posunem a stisknutím tlačítek  a . 
Každé písmeno potvrďte tlačítkem OK.

NASTAVENÍ Přístup k užívaným službám  
a úprava nastavení HD Mediaboxu.

VIDEOTÉKA Užijte si širokou nabídku filmových 
a seriálových titulů z Videotéky.

KNIHOVNA Přístup na Mé nahrávky nebo Plán nových nahrávek, které si osobně zadáváte (funkce 
dostupná po připojení externího hard disku).

APLIKACE Zpravodajství, aplikace pro volný čas a hry.
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8. Informace 9. Rychlá nabídka

Pokud sledujete televizní pořad a stisknete tlačítko OK, zobrazí se 
vám informace o programu a aktuálním pořadu.
V informačním okně se pohybujte stisknutím tlačítek se šipkami. Do TV vysílání se vrátíte stisknutím 
tlačítka back.

Informační okno vám nabízí tyto možnosti:
NYNÍ Informace o aktuálním pořadu, který vidíte na TV obrazovce: název pořadu, čas vysílání, krátká 
informace.

NÁSLEDUJE Můžete se také podívat na informace o následujícím pořadu. Opět zde najdete název 
pořadu, čas vysílání a krátkou informaci.

Pokud máte zobrazené informační okno a znovu stisknete 
tlačítko OK, vstoupíte do rychlé nabídky. Tzn. při sledování 
pořadu stisknete 2× tlačítko OK.
Do TV vysílání se vrátíte opakovaným stisknutím tlačítka back.

Informační okno vám nabízí tyto možnosti:
PŘEHRÁT OD ZAČÁTKU Spustí právě vysílaný pořad od začátku (pořady s ikonou pro Zpětné 
zhlédnutí).

INFO Zobrazí vám úplné informace o pořadu: 
herce, režiséra, jazykové stopy a další zajímavosti.

PŘIDAT MEZI OBLÍBENÉ Přidání kanálu do seznamu oblíbených programů.

OBRAZ A ZVUK Upraví výstup obrazu a jazykovou stopu.

NAHRÁT Nahrajte si vybraný pořad nebo jeho nahrávání  
zastavte. V sekci MOŽNOSTI můžete nastavit čas zahájení  
nahrávání, konec a opakování nahrávání (funkce dostupná  
po připojení externího hard disku).

SLEDOVAT ŽIVĚ Pro návrat do živého vysílání  
při sledování pořadu zpětně.
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10. Oblíbené programy 11. Funkce HLEDAT

Můžete si vytvořit seznam se svými oblíbenými programy.
Seznam oblíbených pořadů si vytvoříte v hlavní nabídce v sekci NASTAVENÍ – VLASTNOSTI – 
OBLÍBENÉ PROGRAMY – ZAŘADIT MEZI OBLÍBENÉ.

Výběr programu potvrdíte stisknutím tlačítka OK.

Výběr oblíbených programů následně aktivujete volbou PROCHÁZEJ POUZE OBLÍBENÉ v rychlé 
nabídce. Tato volba se vám zobrazí v případě, že máte program zařazený mezi oblíbené.

ZMĚNA POŘADÍ OBLÍBENÝCH PROGRAMŮ

Změnu provedete v hlavní nabídce v sekci NASTAVENÍ – VLASTNOSTI – OBLÍBENÉ 
PROGRAMY – ZMĚNA POŘADÍ OBLÍBENÝCH.

Tlačítkem OK vyberete program, který chcete přesunout.

Šipkami nahoru/dolů jej přesunete na požadovanou pozici 
a volbu potvrdíte tlačítkem OK.

Vyhledávat pořady z programové nabídky  
nebo tituly z Videotéky můžete v hlavní nabídce v sekci HLEDAT.
Na obrazovce se zobrazí klávesnice a šipkami na ovladači zadáte klíčové slovo – např. název pořadu, 
jméno herce/režiséra.

Po zadání se zobrazí seznam pořadů/titulů včetně jejich detailu.

TIP:  
NASTAVENÍ RODIČOVSKÉHO PIN

Máte možnost zablokovat nevhodný obsah pro vaše děti v hlavní nabídce 
v sekci NASTAVENÍ – PIN A RODIČOVSKÝ ZÁMEK.

Zde si můžete provést změnu PIN nebo uzamknout vybrané programy.

Defaultní nastavení PIN: 1234
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12. Funkce ZPĚTNÉ ZHLÉDNUTÍ 13. Aplikace

Odvysílané pořady spustíte z televizního průvodce až 7 dní zpětně.
V televizním průvodci si šipkami vyberete pořad, který chcete  
zpětně zhlédnout nebo spustit od začátku.

Stisknutím tlačítka OK vstoupíte do rychlé nabídky k pořadu 
a zvolíte PŘEHRÁT OD ZAČÁTKU.

Pořady, které lze zpětně zhlédnout, jsou v televizním průvodci označeny ikonou .

Aktivace Zpětného zhlédnutí
Při prvním spuštění již odvysílaného pořadu se vám zobrazí okno  
se žádostí o nahrávání pořadu pro vlastní potřebu. Hned poté,  
co ho potvrdíte, dojde k aktivaci zpětného zhlédnutí.  
Souhlas stačí vyjádřit jen jednou.

Pořady se začnou nahrávat od okamžiku aktivace.

Do nabídky aplikací vstoupíte stisknutím tlačítka APPS nebo MENU na dálkovém ovladači 
a výběrem položky APLIKACE.

Pro přístup do aplikací je nutné jednou odsouhlasit podmínky. Stiskněte PŘIJMOUT na obrazovce 
a zobrazí se vám nabídka s aplikacemi.

Aplikace procházíte šipkami na dálkovém ovladači. Pro výběr aplikace stiskněte tlačítko OK. U každé 
aplikace najdete její stručný popis.

Tato funkcionalita je dostupná pouze při propojeném HD Mediaboxu 
s modemem.
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14. Dálkový ovladač 14. Dálkový ovladač

Váš TV 
PRŮVODCE 
až na 8 dní

Zpět/Exit

Hlavní menu

2

3

23

19

1

5

6

20

21

7 8

10

11

18

15

13

22

17

12

16

14

4

9

Chytrá tlačítka ovladače

menu
Přes tlačítko MENU vstoupíte do HLAVNÍ NABÍDKY, která vám umožní vybírat si filmy 
z VIDEOTÉKY, zobrazí nahrané pořady ve vaší KNIHOVNĚ a další funkce.

guide
GUIDE neboli EPG neboli TV PRŮVODCE zobrazí program všech stanic v nabídce  
televize až na 8 dní dopředu.

back
Přes tlačítko BACK se dostanete o krok zpět v nabídce.

B

B A

CC

A. OK
Tlačítko potvrzující váš výběr.

B. Navigační šipky – nahoru/dolů
Pohyb v nabídkách, při stisknutí v rámci TV vysílání rychle procházíte 
programy, pro výběr kanálu stiskněte OK.

C. Navigační šipky – doprava/doleva
Těmito tlačítky si vybíráte pořady až 8 dní dopředu.
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14. Dálkový ovladač 14. Dálkový ovladač

12. posun vpřed
Film, nahrávku nebo zpožděné vysílání si posunete dopředu. Opakovaným stiskem tlačítka 
posun ještě více urychlíte.

13. přehrávání
Zahájí přehrávání pořadu nebo zpožděného TV vysílání.

14. pozastavení
Pozastaví přehrávání pořadu nebo živé TV vysílání.

15. nahrávání 
Zahájí nahrávání zvoleného pořadu.

TIP! Nejjednodušší nahrávání je přes TV PRŮVODCE (guide). 
Stačí označit vybraný pořad.

16. stop
Ukončí nahrávání nebo přehrávání titulu  
z vaší KNIHOVNY nebo VIDEOTÉKY.

17. tlačítko 
Stisknutím zobrazíte na TV obrazovce informační okno nebo funkce z nabídky.

18. txt
Zobrazí teletext.

19. guide
Stisknutím tlačítka si zobrazíte aktuální pořady všech TV programů.

TIP! Stisknutím tlačítek  nebo  přehledně listujete 
v dalších programech.
Tlačítky  nebo  si vybíráte pořady až 8 dní dopředu.

20. on demand
Spustí VIDEOTÉKU plnou filmových novinek a nejlepších seriálů.

21. apps
Spustí aplikace dostupné na vašem HD Mediaboxu.

22. zpětné zhlédnutí 
Vstup do rychlého menu pro spuštění vysílaného pořadu od začátku, nahrávání a další 
funkce.

23. TV
Tlačítko pro přepnutí do režimu ovládání TV (v případě spárovaného ovladače s vaší TV).

Ovládání HD Mediaboxu

1. zap/vyp
Krátkým stiskem tlačítka HD Mediabox zapnete nebo převedete do pohotovostního režimu 
s možností rychlého startu.

2. mute 
Ztiší hlasitost vašeho HD Mediaboxu.

3. radio
Přepínání mezi TV a rozhlasovými programy.

TIP! Opakovaným stisknutím kdekoli v nabídce se vrátíte na TV vysílání.

4. back
Vrátí vás v MENU o krok zpět.

5. menu
Vstup do hlavní nabídky. V nabídce vás vrátí o krok zpět.

6. dvr
Zobrazí nahrané pořady ve vaší KNIHOVNĚ.

7. navigační šipky
Stiskem šipek se posunete v nabídce a možnostech.

8. OK
Zobrazí informační okno a otevírá rychlou nabídku.  
Odsouhlasí vaši volbu.

TIP! Pokud použijete  nebo  v TV vysílání nebo TV PRŮVODCI
(guide), rychle procházíte nabídkou TV programů. 
Jakmile si program vyberete, stiskněte OK.

9. CH +/-
Stiskem zvolíte program s vyšším nebo nižším číslem. Dlouhým stiskem tlačítek rychle 
prolistujete programovou nabídku.

10. VOL +/-
Upraví hlasitost vašeho HD Mediaboxu.

11. posun zpět
Film, nahrávku nebo zpožděné vysílání si posunete zpět. Opakovaným stiskem tlačítka posun 
ještě více urychlíte.



Detailní informace k nastavení HD Mediaboxu naleznete v podrobném manuálu  
na www.vodafone.cz v sekci Péče o zákazníky Pro zákazníky, Dokumenty, Návody a manuály. M

K1
98

50


