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Ghid TV 
Ai la îndemână lista programelor tuturor canalelor din grila ta 
de televiziune digitală. În plus, ai flexibilitate maximă, poți 
modifica ordinea canalelor sau ascunde canale din grilă, după 
preferințe.

Funcţii interactive

Telecomanda e la tine: pui pauză, reiei sau derulezi înapoi în 
timp ce te uiți la TV. Ai mereu acces la înregistrări de pe 
televizorul, tableta sau telefonul tău. Ai pierdut o emisiune 
sau vrei să o revezi? Ai acces la înregistrări din ultimele 7 zile, 
de pe canalele TV selectate.

| Aplicații

Cu Vodafone TV ai access la conținutul preferat, inclusiv prin 
intermediul aplicațiilor de streaming, într-o interfață modernă 
și intuitivă, care permite o navigare simplă și prietenoasă.

Ai acces la HBO Max, Netflix, Prime Video, Youtube, 
Youtube Kids, Facebook Watch, Da Vinci Kids, Hopster, 
France 24 iar lista e actualizată periodic cu aplicații noi!

|
 

Zona dedicată pentru copii

 

 

| On Demand

|

 

Experiență multi-ecran

1. Introducere
 
Singurul mediabox 4K de pe piața din România care îți oferă canale TV, funcții TV interactive și 
acces rapid la conținutul celor mai cunoscute aplicații, cu mii de ore de filme și seriale.

Design compact, elegant, cu funcții și capabilități super avansate. Partenerul perfect pentru 
televizorul, tableta și telefonul tău. Rămâi conectat la divertisment de calitate, potrivit pentru 
toată familia, acasă sau oriunde mergi.

Cu ajutorul acestui ghid vei putea afla cât de simplu este să utilizezi toate funcționalităţile 
serviciului Vodafone TV, chiar și pe cele mai avansate:

Vodafone TV include o secțiune dedicată copiilor, care 
conține funcții de control parental, precum și o ofertă extinsă 
de conținut pentru copii, organizat pe canale sau personaje.

Cu Vodafone TV, te poţi bucura de o vastă colecție On 
Demand, cu mii de ore de conținut de calitate într-o secțiune 
dedicată, care oferă acces la seriale originale, filme, 
documentare, producţii locale, dar şi seriale, filme şi 
programe pentru copii, de la cei mai cunoscuți furnizori de 
conţinut premium.

Poţi începe vizionarea pe telefonul mobil sau pe tabletă și 
să continui pe ecranul televizorului, fără întreruperi, de 
îndată ce ai ajuns acasă. Conținutul redat pe un ecran este 
disponibil pe toate celelalte ecrane, instant.
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2. Semnificaţia butoanelor
telecomenzii

Power: Pornește/oprește mediaboxul

Play/Pauză

Sari înainte (20  secunde)Sari înapoi
(20 sec)

Ghid electronic de programe

Modul Kids

Înapoi
(ecranul anterior)

Navigare

Exit
(înapoi la live TV)

 Volum +/Volum –  

Mute

Canal +/Canal -

Sursă TV 
(după împerecherea telecomenzii cu televizorul)

Derulare înapoi

Taste numerice canale TV

OK
(confirmă selecţia)

Butonul de înregistrare: Programează înregistrare /
 Anulează înregistrarea programată.

Derulare înainte

Meniu

Navigare grilă canale
sus/jos

Caută
(emisiune, film, actor)

Cele mai importante aplicaţii de conţinut: 
Netflix, Prime video, HBO Max
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3. Meniu principal

Zonă personalizată cu 
emisiuni înregistrate, 

recomandări şi 
programele selectate 

pentru a fi vizionate 
ulterior

Acces
către GHIDUL TV

mai mult conținut mai mult conținut mai mult conținut

Meniul principal este calea principală 
de acces către tot conținutul și 
funcţionalităţile disponibile pe 
mediabox.

MY TV: Zonă personalizată cu acces la 
emisiunile înregistrate, recomandări 
personalizate în funcţie de ce ai vizionat în 
trecut, precum şi programele selectate de tine, 
pentru a le viziona ulterior.

LIVE ACUM: Acces la canale live, ghid 
electronic de programe, Catch-up TV 
(înregistrări ale programelor deja difuzate cu 7 
zile în urmă – disponibil pe anumite canale), 
posibilitatea de a înregistra emisiuni preferate 
ce vor fi difuzate în următoarele 7 zile 
(disponibile pe anumite canale).

ON DEMAND: Acces la o selecţie de mii de ore 
de filme, seriale, documentare şi conţinut 
pentru copii.

APLICAŢII: Cele mai importante aplicaţii de 
conţinut online, într-un singur loc: HBO Max, 
Netflix, Amazon Prime, Youtube Kids, Hopster, 
Facebook Watch, Da Vinci Kids.

Acces la Ghid TV, 
Funcţia Căutare, 

VTV Kids şi meniu Setări

Acces către My TV

Acces către conţinut
On Demand

Acces către 
portalul de aplicaţii



| 6 |

Vodafone TV  | Mediabox 4KGhidul utilizatorului

4. Vizionarea programelor TV și sortarea canalelor

 
Pentru a viziona programele TV, introdu numărul canalului pe care 
vrei să îl urmăreşti, utilizând tastatura numerică a telecomenzii. De 
asemenea, poţi naviga rapid prin canale folosind tastele P +/- (sau 
CH +/-). 

În partea de jos a ecranului găseşti mini-ghidul TV care conţine titlul 
și ora programului difuzat în prezent, precum și informaţii despre 
programul care va fi difuzat în continuare.

Folosind tastele NAVIGARE, poţi accesa emisiuni viitoare sau 
anterioare de pe canalul curent sau de pe alte canale.

Tasta BACK (ÎNAPOI) îţi permite să te întorci la canalul pe care îl 
urmăreai anterior. Pentru a afla informații detaliate despre 
programul pe care îl vizionezi, apasă tasta OK în orice moment.

Poți pune canalele în ordinea preferată accesând secțiunea 
Sortare Canale din meniul Setări conținut. În plus, poți 
ascunde canalele care nu vrei să apară în grilă accesând 
secțiunea Vizibilitate canele din meniul Setări conținut.
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5. Pauză, Play şi Restart TV

Ai control deplin asupra emisiunilor TV. Dacă ai ratat 
începutul emisiunii tale preferate, poți utiliza funcția Restart TV. 
Este de ajuns să apeşi tasta OK de pe telecomandă și să alegi 
opțiunea „De la început” sau, alternativ, utilizează tasta           ,
până la începutul programului.

   

  

 

Dacă doreşti să întrerupi vizionarea în orice moment, 
apasă tasta          .

Pentru a relua, apasă          , iar vizionarea se reia de unde a rămas.

Folosind tasta         , poţi derula înainte la transmisia live TV 
(marcată de sfârșitul barei roșii afișate pe ecran). Pentru a derula 
instant ultimele 20 de secunde ale difuzării, apasă          . De 
asemenea, dacă apeşi         , poți derula instantaneu 20 de 
secunde înainte.
Funcțiile interactive Pauză, Play și Restart TV sunt disponibile 
doar pe canalele marcate în ghidul TV cu simboluri specifice. 

Folosind tastele                  , poți derula conținutul şi ai la 
dispoziţie trei praguri de viteză. Fiecare clic pe butoane 
crește viteza.

Poţi folosi tastele de navigare stânga / dreapta pentru a 
selecta cadrul pe care dorești să îl revezi, apoi apasă tasta 
OK pentru redare.
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6. Ghid TV

1
.:@  / 9

WXYZ

Pentru o navigare rapidă în 
Ghidul TV:

 Derulează înainte 24h

 Derulează înapoi 24h 

 
 

 
 

Filtrare canale
Ghidul TV iţi permite să consulți grila de programe 
TV pentru  ultimele 7 zile şi următoarele 7 zile. Poţi 
accesa Ghidul TV apăsând tasta MENU, apoi făcând clic 
pe titlul „PROGRAME TV”. Alternativ poţi apăsa tasta 
verde de pe telecomandă.

În Ghidul TV, utilizează tastele de navigare 
multidirecționale pentru a naviga între canale și 
programe. La apăsarea tastei OK pe un anumit program, 
ai posibilitatea să vizualizezi informații despre acesta, să 
vizionezi înregistrarea automată (dacă este disponibilă) 
și să programezi înregistrarea serialului sau a episodului.

Pentru a programa înregistrarea unui serial, apasă 
butonul  R     , când ai selectat un program din Ghidul TV. 
Pentru a anula înregistrarea, apasă din nou pe același 
buton.

Folosind tastele                       , poţi introduce numărul 
canalului pentru care doreşti să afli mai multe informaţii, 
iar Ghidul TV va sări la acel canal pentru a vizualiza 
programul acestuia.

De asemenea, poţi accesa cu ușurință Ghidul TV prin 
apăsarea tastei    .

Afișează următoarea 
pagină de canale

Afișează pagina 
anterioară de canale

R
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Vodafone TV îţi dă posibilitatea de a înregistra în cloud 
programele preferate de pe canalele selectate.

Dacă doreşti să înregistrezi programul pe care îl vizionezi, apasă 
tasta          de pe telecomandă. Înregistrarea începe imediat și se 
termină la ora indicată pentru sfârșitul programului.

Dacă programezi înregistrarea unui episod parte dintr-un serial, 
înregistrarea tuturor episoadelor aceluiași serial se realizează 
automat.

Oricând doreşti, poți programa înregistrarea programelor și a 
serialelor accesând Ghidul TV. Trebuie doar să selectezi 
programul din ghid și să apeşi pe tasta          .

Pentru a accesa înregistrările personale, accesează meniul 
principal apăsând pe butonul MENU. Apoi, navighează în jos, în 
categoria „MY TV”, până când ajungi la secțiunea 
„Înregistrări”. În înregistrările tale vei găsi toate serialele și 
programele înregistrate. Dacă accesezi fiecare serial, vei intra în 
catalogul episoadelor disponibile ale serialului respectiv.

La pagina 11, îţi prezentăm modul de navigare în catalogul 
episoadelor înregistrate pentru un anumit serial.

Dacă doreşti să îţi protejezi înregistrările personale, accesează 
opțiunea „Protejează înregistrarea”. Acest lucru împiedică 
ștergerea din greșeală a înregistrărilor protejate și asigură faptul 
că acestea nu sunt șterse, dacă spațiul disponibil este epuizat.

| 9 |

7. Înregistrări personale

Pentru a vizualiza și gestiona programele, 
navighează în jos la „MY TV”, până când ajungi la 
secțiunea „Înregistrări”.

Înregistrările personale sunt șterse automat după 
trei luni, conform politicii contractuale aflate în 
vigoare cu furnizorii de conținut.

R

R
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8. Înregistrări automate (Catch-up TV)

Înregistrăm pentru tine programele TV din ultimele 7 zile 
de pe canalele selectate, pentru a nu rata nicio emisiune 
preferată.

Pe anumite canele selectate, programele TV din ultimele 7 
zile sunt înregistrate automat, astfel încât să le poți viziona la 
momentul cel mai potrivit pentru tine.

Astfel, chiar dacă uiţi să programezi înregistrările, vei avea 
întotdeauna emisiunile preferate, înregistrate automat în 
platformă. Această funcție este disponibilă gratuit tuturor 
clienților cu mediabox Vodafone TV.

De asemenea, poţi accesa cu ușurință înregistrările automate 
folosind funcţia căutare, apoi tastând numele programului 
pe care doreşti să îl accesezi.

Poți accesa toate înregistrările automate, disponibile prin 
intermediul „Ghidului TV”. Accesează Ghidul TV, navighează 
în trecut, selectează programul dorit și apasă tasta OK pentru 
a începe redarea înregistrării automate.

La pagina 11, iţi prezentăm modul de navigare în catalogul 
episoadelor înregistrate de tine sau disponibile în platformă, 
cu înregistrare automată pentru un anumit serial.

Vodafone TV  | Mediabox 4KGhidul utilizatorului



| 11 |

9. Navigare prin 
Înregistrări de seriale

 
 

Navighează cu ușurință printre episoadele 
și sezoanele disponibile în platformă 
și programate pentru înregistrare.

Pentru a naviga printre sezoanele și 
episoadele unui serial și pentru a 
accesa opțiunile de vizionare, foloseşte 
tastele de navigare multidirecționale.

< <

 
 

Detaliu episoade
 Accesând caseta 

episodului și apăsând 
tasta OK, poți citi 

descrierea completă a 
episodului.

Lista episoadelor
 Când navighezi la stânga, 

va apărea episodul 
anterior disponibil al 

sezonului.

Gestionarea conținutului
 În această zonă, poți începe 
redarea unui anumit episod, 

poți șterge acel episod sau 
întregul serial sau chiar proteja 

înregistrarea.

Sezon
Poți selecta sezonul din care doreşti să urmăreşti episoadele. Sunt 
afișate doar sezoanele care au episoade disponibile sau programate 
pentru difuzare.

Conținut similar
Programe similare, sugerate de 
platformă.

Lista episoadelor 
Când navighezi la dreapta, va fi afișat următorul episod sau 

următorul episod programat al sezonului, dacă este disponibil.
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10. On Demand

Cu Vodafone TV, te poți bucura de o vastă colecție On 
Demand, cu mii de ore de conținut de calitate într-o 
secțiune dedicată, care oferă acces la seriale originale, 
filme, documentare, producţii locale, dar şi seriale, 
filme şi programe pentru copii, de la cei mai cunoscuți 
furnizori de conţinut premium.

Pentru a accesa secţiunea On Demand, apasă tasta 
MENU și navighează la „On Demand”. Pe lângă cele 
patru filme recomandate, poţi accesa catalogul 
complet, selectând titlul secțiunii sau navigând în jos. 

Ai acces la mii de ore de filme, seriale şi documentare 
sau emisiuni preferate într-un singur loc, organizate pe 
categorii de interes cum ar fi: acțiune, aventură, 
comedie, groază, mister, dramă, suspans, filme 
româneşti sau filme premiate la festivaluri 
internaţionale.
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11. Control parental
Vodafone TV îți oferă posibilitatea de a seta controlul 
parental care protejează accesul la anumite tipuri de 
conținut.

Pentru a configura controlul parental, accesează „Meniu> 
Setări> Control parental”. În această zonă, vei găsi diferitele 
opțiuni:

Nivel de vârstă | blocarea se aplică tuturor canalelor TV, 
emisiunilor și filmelor din On Demand, în funcție de categoria 
de vârstă selectată, declarată de furnizor pentru acel tip de 
conţinut.

Blocarea canalelor TV | poți bloca individual canalele TV, 
selectându-le în meniul special creat. Odată blocate, 
respectivele canale vor putea fi urmărite doar introducând 
codul PIN parental.

Achiziţii | poți activa sau dezactiva codul PIN în tranzacțiile 
de cumpărare de conţinut prin intermediul mediaboxului 
(funcţionalitate indisponibilă momentan).

Gestionarea codului PIN | poți modifica și dezactiva codul 
PIN.

Dacă alegi să dezactivezi codul PIN, toate operațiunile de 
achiziție și vizionare a conținutului sunt neprotejate.

Operațiunile de cumpărare și conținutul pentru adulți sunt 
blocate în mod implicit. PIN-ul iniţial este „1234”.
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12. Modul Kids
Un mediu sigur pentru copii, cu tot conţinutul dedicat 
copiilor intr-un singur loc, și recomandări de conţinut 
adaptat fiecărei vârste.

Modul Kids permite crearea unui profil pentru fiecare copil. 
Pentru fiecare profil, trebuie ales un avatar, caracterizat prin 
numele și vârsta introduse. Vârsta este utilizată pentru a se 
asigura că numai conținutul adecvat pentru acea grupă de 
vârstă este pus la dispoziție în cadrul profilului creat.

Accesul și ieșirea din profil sunt controlate de codul PIN 
parental (care poate fi eliminat din setări), aşadar, odată ce se 
accesează modul Kids, mediaboxul Vodafone TV este complet 
blocat în acest profil, până la introducerea codului PIN 
parental. 

Mai mult, chiar dacă este oprit și repornit, acesta va rămâne 
întotdeauna blocat în acest profil, până la introducerea codului 
PIN parental. Ieşirea din modul Kids se face tot cu solicitarea 
codului PIN parental.

Pentru fiecare profil, poate fi definit un orar în care copilul 
poate folosi televizorul. Odată ce a depășit acest orar, avatarul 
îl va informa pe copil că este timpul să facă o pauză, blocând 
astfel utilizarea mediaboxului, până la introducerea codului 
PIN parental.

Poți accesa modul Kids prin bara de sus a „Meniului” din 
comanda rapidă „KIDS” sau prin intermediul „Meniu > 
Aplicaţii > VTV Kids”.

Pentru a modifica setările pentru un anumit profil (nume, 
vârstă, avatar), pentru a gestiona timpul acestuia, a șterge un 
profil sau pentru a activa sau dezactiva controlul parental 
prin cod PIN pe un anumit profil, alege pur și simplu profilul 
dorit, navighează în jos și selectează pictograma de setări 
indicată în imagine.

 
 

Setările
profilului

Gestionarea profilului,
a timpului și a

controlului parental
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13. Funcţia Căutare
    

Nu a fost niciodată mai ușor să găseşti conţinutul preferat.

Pentru a utiliza funcția Căutare, apasă tasta Căutare de pe 
telecomandă sau accesează secţiunea Căutare din Meniu.

Poți căuta tot conținutul disponibil în orice loc din mediabox, 
de la înregistrări personale, automate sau programate, până 
la bibiloteca On Demand. Poți căuta după nume, actor, an, 
gen etc. 

| Căutare  

 

| Navigare

De îndată ce ai început să tastezi, Mediaboxul va începe să 
afişeze rezultatele căutării. Poţi naviga în jos pentru a alege 
rezultate din categorii ca "Live" sau "Cele mai recente 
emisiuni Catch-up".
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14. Ia-ți TV-ul în buzunar cu tine, oriunde  

Smartphone, tableta și laptop
 

Nu rata nimic din ceea ce contează pentru tine. Ia TV-ul cu tine oricând şi bucură-te de experienţa 
Vodafone TV, cu aplicaţia pentru mobil şi tabletă.

Principalele funcții ale mediaboxului Vodafone TV sunt disponibile pe PC/laptop accesând 
https://vodafonetv.ro/ dar şi pe tabletă sau smartphone, în aplicaţia dedicată. Poți să vizionezi programe TV, 
să îţi gestionezi înregistrările și să vizionezi filme din biblioteca On Demand, direct de pe laptop, smartphone 
sau tabletă.

Pentru a utiliza aplicația Vodafone TV pentru smartphone și tabletă (Android și iOS), trebuie să o instalezi pe 
dispozitivul tău, din magazinul de aplicații respectiv și apoi să te autentifici cu credenţialele contului tău 
„My Vodafone”. 

Descarcă
pentru
Huawei

Push to TV: începi filmul sau meciul pe telefon și îl 
muți pe TV când ajungi acasă. Cu doar un singur click.

Catch-up 7 zile: înregistrări în platformă ale programelor 
TV difuzate în ultimele 7 zile (pe canalele selectate).

Pauză, Play, Restart: pui pauză, reiei sau derulezi înapoi, 
în timp ce urmărești canalul TV preferat.

Înregistrări: programezi înregistrarea emisiunilor sau a 
filmelor pe care vrei să le vezi, cu până la 7 zile înainte de 
momentul difuzării pe TV. 

Reia vizionarea: reiei vizionarea din momentul în care ai 
oprit-o, pe mediabox sau telefon. 

În plus, ai acces la bibioteca de filme On Demand: mii de ore de 
filme, seriale și documentare, disponibile atât în aplicație, cât și pe 
mediabox.

Vodafone TV  | Mediabox 4KGhidul utilizatorului

Descarcă
pentru
Android.

Descarcă
pentru
iOS.
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15. Aplicația pentru 
mobil și tabletă 
Vodafone TV

Aplicația Vodafone TV este disponibilă 
pentru telefoanele și tabletele cu sistem 
de operare Android, iOS și Harmony OS.

Aplicația poate funcționa simultan pe 
maxiumum 5 dispozitive. 

Pentru autentificarea în aplicație 
folosește contul de My Vodafone.

My TV: Acces la emisiunile înregistrate 
din aplicaţie sau mediabox, recomăndari 
personalizate și conținutul marcat 
pentru vizionare ulterioară.

Programe TV: Acces la canale live, ghid 
electronic de programe, catch-up TV (înregistrări) 
ale programelor deja difuzate cu 7 zile în urmă, 
posibilitatea de a înregistra emisiuni preferate.

On Demand: O selecție de mii de ore 
de filme, seriale, documentare și 
conținut pentru copii.

Navigare prin My TV, acces 
la Înregistrări și 
recomandări de conținut 
personalizate.

Navigare prin Programe TV, 
access la canale live și ghid 
electronic de programe.

Opțiuni vizionare canal TV 
(deschidere pe mobil sau 
push to TV).

Navigare conținut on 
demand în funcție de 
categoria de interes.

Opțiuni vizionare conținut  
on demand (pe mobil, sau 
pe Mediabox).
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16. Informaţii suplimentare
    Mediaboxul Vodafone TV trebuie conectat în permanenţă la internet. În imaginea alăturată 
găseşti informaţii legate de modalitatea de conectare, iar mai jos, informaţii despre 
conținutul cutiei.
      Conectează un capăt al cablului HDMI furnizat în portul HDMI al mediaboxului Vodafone 

TV și celălalt capăt într-un port HDMI disponibil al televizorului tău (ideal portul HDMI 1).
      Conectează mediaboxul Vodafone TV la rețeaua de cablu coaxial Vodafone (în situaţia în 

care ai un abonament de televiziune prin cablu Vodafone).
      Conectează mediaboxul Vodafone TV la internet folosind cablul Ethernet din cutie, pe 

care îl vei conecta într-unul din porturile Ethernet ale routerului.
      Conectează adaptorul de alimentare în portul de alimentare al mediaboxului Vodafone 

TV și apoi la o priză electrică.

Ce se află în cutie?

Mediaboxul Vodafone TV Telecomandă

Adaptor alimentare

Ghidul de instalare 
și cel pentru măsuri 
de siguranță

Cabluri Ethernet și HDMI

 

 

Aplicația mobilă Vodafone TV. 
Ia-ți TV-ul în buzunar.
Te uiți la tot ce vrei. 
Oricând, oriunde.

Nu uita de experienţa 
completă, multi-ecran
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Vodafone TV  | Mediabox 4KGhidul utilizatorului

Descarcă
pentru
Huawei

Descarcă
pentru
Android.

Descarcă
pentru
iOS.



Buton Play – disponibil pe evenimente de tip live sau catch-up

Buton restart – disponibil pe evenimente ce pot fi repornite

Buton Înregistrare – disponibil pe evenimente de tip live sau care vor rula în viitor şi care pot fi înregistrate

Eveniment programat pentru înregistrare – apare după ce un eveniment a fost programat pentru înregistrare

Serial programat pentru înregistrare – apare după ce un serial a fost programat pentru înregistrare

Buton Push to TV – disponibil pe evenimente de tip live, catch-up sau on demand ce pot fi puse pe TV

Buton deconectare de la TV – disponibil după ce un eveniment este deja pus pe TV

Simbol ce indică un conţinut protejat de setările de control parental

Simbol ce indică ora la care va fi difuzat evenimentul

Simbol ce indică numărul de zile sau ore până la expirarea evenimentului din catch-up

Simbol ce indică un eveniment adăugat în lista de vizionare, pentru a fi urmărit mai târziu

Simbol ce indică conținut care poate fi descărcat pentru a fi vizualizat offline

Semnificaţia principalelor simboluri din interfaţă



Ai nevoie de ajutor? Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe 
vodafonetv.vodafone.ro


