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Com este manual vai poder descobrir como é simples 
utilizar todas as funcionalidades do serviço,  mesmo as  
mais avançadas:

| Guia Tv 
Toda a programação acessível de forma rápida e intuitiva.

| Serviços interativos

Ao utilizar o Gravador, as Gravações Automáticas, a Pausa 
Tv, o Restart Tv, e as aplicações na Tv pode decidir quando 
assistir aos seus programas preferidos.

| Apps Tv

Tenha acesso a um alargado catálogo de apps, incluindo 
HBO Portugal, Netflix, Amazon Prime Video, FOX+, YouTube, 
entre outras.

| Conteúdos e funcionalidades 
 para crianças 

A Área Kids é uma zona segura e inovadora para crianças 
onde pode definir vários perfis infantis, garantindo que os 
mais novos só têm acesso a conteúdos próprios para a sua 
idade. Estão ainda disponíveis apps como YouTube Kids 
e Disney Movies on Demand.

| Pesquisa Inteligente por Voz

Se tiver uma VBoxPro 4K pode navegar, controlar 
e pesquisar com a sua voz diretamente na sua televisão, 
com total facilidade e comodidade.

| Videoclube

Assista aos melhores filmes sem sair do conforto  
do seu sofá.

| Tv em qualquer ecrã

Pode ver televisão e aceder a um conjunto de serviços através 
do seu smartphone, tablet, computador ou Android TV.

1. Bem-vindo à Vodafone Tv
 com VBox 4K e VBoxPro 4K

A Vodafone Tv é um serviço de televisão e vídeo baseado na mais moderna e avançada tecnologia 
digital que lhe dá acesso aos melhores conteúdos. 

Tenha mais de 200 canais à sua disposição, incluindo os seus favoritos, os principais
canais premium, canais em Alta Definição e 4K, bem como as melhores apps Tv, 
como HBO Portugal, Netflix, FOX+ ou Amazon Prime Video. 
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2. Conheça o seu comando
 VBox 4K e VBoxPro 4K

Power: Liga/Desliga a Tv Box

Play/Pausa

Avançar 20 segundosRetroceder 20 segundos

Microfone: Para controlar a sua Tv Box com a voz 

de forma rápida e fácil (exclusivo VBoxPro 4K) 

Teclado numérico: Teclas com letras podem ser usadas para escrever 
nos campos de pesquisa

Retroceder Rápido: Guia Tv permite retroceder até 7 dias
Três velocidades disponíveis ao pressionar o botão repetidamente

Menu: Para abrir o Menu, acesso a Gravações, Guia Tv, Videoclube e Apps 

Pesquisa: Para encontrar o seu conteúdo favorito. Controlo por voz na VBoxPro 4K

Botões de cores: Permitem interatividade com funcionalidades 
ou aplicações específicas

Guia Tv

Ok: Seleciona a opção destacada. Durante a reprodução permite consultar 
informação sobre o conteúdo em visualização

Navegação: Permite navegação multidirecional; 
abre Guia Tv interativo quando premido durante emissão em direto 

Voltar: Regressa ao canal, operação ou ecrã anterior

Sair:  Para sair da operação atual e voltar à emissão em direto 

Gravador: Inicia uma gravação (para a série completa). Se a série já estiver 
agendada para gravação, clicar efetua o cancelamento da gravação. 

Ajuste de volume na Tv Box

Mute (sem som)

Mudar de canal

Sem utilização

Avançar Rápido: Três velocidades disponíveis ao pressionar o botão repetidamente
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3. Ver Tv

Para ver Tv, introduza o número do canal que pretende ver usando  
o teclado numérico do comando. Pode também navegar rapidamente 
através dos canais utilizando as teclas.

A barra no fundo do ecrã contém o título e o horário do programa 
que está a ser transmitido no momento, bem como indicação do 
programa que será transmitido a seguir. 

Utilizando as teclas NAVEGAÇÃO, pode aceder à programação futura 
e passada desse ou de outros canais.

Se tiver uma VBoxPro 4K pode ainda ver a emissão em direto de outro 
canal numa janela sobreposta.

A tecla VOLTAR permite voltar ao canal que estava a ver 
anteriormente. 

Para saber informação detalhada sobre o programa que está a ver, 
prima em qualquer altura a tecla OK.
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4. Menu principal

O Menu Principal é a sua porta de acesso 
a todos os conteúdos e funcionalidades 
disponibilizados na sua Tv Box. 

O MENU está organizado em quatro 
grandes áreas: “A minha TV”, “Guia TV”, 
“Videoclube” e “Apps”. Cada área apresenta 
destaques diretamente clicáveis no menu 
e pode ser explorada na sua totalidade ao 
clicar no título e posteriormente navegar 
para baixo em cada categoria. 

Acesso à Pesquisa,  
Área Kids e menu  

Configurações

Acesso a A MINHA TV

Área de conteúdos 
personalizados

Gravações, alugueres, 
recomendações.

Acesso
ao GUIA TV

Acesso
a VIDEOCLUBE

Acesso a APPS 
e Área Clientes

mais conteúdos mais conteúdos mais conteúdos
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5. Pausa Tv e Restart Tv 

Tenha total controlo sobre a emissão de Tv. Se tiver 
perdido o início do seu programa favorito, pode utilizar 
a funcionalidade de Restart Tv. Basta premir a tecla OK 
do comando e escolher a opção “Ver do Início” ou, em 
alternativa, utilizar a tecla  até ao início do programa.

Se, a qualquer momento, quiser fazer uma pausa na 
emissão, prima a tecla .  

Para retomar prima  e a emissão recomeça no ponto  
em que parou. 

Utilizando a tecla  poderá avançar até ao momento 
atual da emissão de Tv (assinalado pelo fim da 
barra vermelha apresentada no ecrã). Para rever 
instantaneamente os últimos 20 segundos de emissão, 
prima . Com esta funcionalidade, pode, por exemplo, 
rever o golo que acabou de ser transmitido, as vezes que 
quiser. Da mesma forma, se premir , pode avançar  
20 segundos na emissão. Ao utilizar as teclas 

 
pode controlar os conteúdos 

com três velocidades. Cada clique nos botões aumenta a 
velocidade.
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6. Guia Tv 

O Guia Tv permite-lhe consultar a grelha 
de programação de Tv dos próximos 6 dias e dos 7 dias 
anteriores. Pode aceder premindo a tecla MENU, clicando 
posteriormente no título “Guia TV”. 

Se tiver uma VBoxPro 4K, pode simplesmente usar 
o comando de voz “Abrir Tv Guia”. Uma vez dentro 
do Guia Tv, utilize as teclas de navegação multidirecional 
para navegar entre canais e programas. Ao clicar em OK 
num determinado programa, pode ver informações sobre 
o mesmo, ver a gravação automática (se disponível)  
e ainda agendar a gravação da série ou episódio.

Para agendar a gravação de uma série basta clicar em R

quando seleciona um programa no Guia Tv. Para cancelar 
a gravação, clique novamente no mesmo botão.

Através das teclas 1
.:@  / 9

WXYZ  pode introduzir o número 
do canal que pretender consultar e ver a programação 
do mesmo.

Pode aceder facilmente ao Guia Tv clicando na tecla .

Para uma navegação rápida
no Guia Tv:

 Avança 24h

 Recua 24h

 Mostra a página seguinte 
 de programas

 Mostra a página anterior
 de programas

 Mostra a página seguinte
 de canais

 Mostra a página anterior 
 de canais 

Filtro de Canais
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7. Gravações pessoais 

A Vodafone Tv coloca à sua disposição um gravador  
na cloud com capacidade para gravar até 500 horas.  
Se quiser gravar o programa que está a ver, prima a tecla 

R  do seu comando. A gravação inicia-se de imediato 
e termina à hora marcada para o fim do programa.  
Fica ainda automaticamente agendada a gravação de todos 
os episódios da mesma série.

Sempre que quiser, pode agendar facilmente gravações 
de programas e séries, através do Guia Tv. Basta selecionar  
o programa no guia e clicar na tecla R .

Para aceder às suas gravações pessoais, vá ao menu 
principal clicando no botão MENU. Depois, vá navegando 
para baixo em “A Minha TV” até chegar à secção 
“Gravações”. Nas suas gravações encontra todas as séries 
e programas gravados. Ao clicar em cada série, entrará no 
catálogo de episódios disponíveis dessa mesma série.

Na página 11 apresentamos o modo de navegação dentro 
do catálogo de episódios gravados para uma dada série.

Se quiser proteger as suas gravações pessoais, clique na 
opção “Proteger Gravação”. Desta forma evita que as 
gravações protegidas sejam apagadas por engano e garante 
que não são apagadas se esgotar o espaço disponível.

Para consultar e gerir os seus agendamentos, navegue para 
baixo em “A Minha TV” até chegar à secção “Gravações 
Agendadas”.

As gravações pessoais são automaticamente apagadas ao 

fim de seis meses por obrigação contratual. 
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8. Gravações automáticas

Com as gravações automáticas não vai voltar a perder 
os seus programas favoritos.

Os últimos 7 dias de programação são automaticamente 
gravados para que possa vê-los na altura mais conveniente. 
Assim, mesmo se se esquecer de agendar as suas 
gravações, terá sempre os seus programas favoritos à 
espera. Esta funcionalidade está disponível, gratuitamente, 
para todos os clientes com Tv Box. 

Pode aceder às gravações automáticas com toda a 
facilidade através da pesquisa, ou pesquisa por voz 
(exclusivo VBoxPro 4K). Basta escrever ou dizer o nome 
do programa a que deseja aceder.

Pode ainda aceder a todas as gravações automáticas 
disponíveis através do “Guia TV”. Selecione o programa 
desejado no Guia Tv e clique na tecla OK para iniciar a 
reprodução da gravação automática.

Na página 11 apresentamos o modo de navegação dentro 
do catálogo de episódios gravados e/ou disponíveis em 
gravação automática para uma dada série.



Vodafone TV  |  VBox 4K e VBoxPro 4KGuia de Início Rápido

| 11 |

9. Navegação nas 
 Gravações de Séries

Navegue facilmente entre os episódios
e temporadas disponíveis ou agendados.

Para navegar entre as várias temporadas 
e episódios de uma série e utilizar  
as funcionalidades de gestão da mesma, utilize 
as teclas de navegação multidirecional.

Detalhe de episódios
Ao clicar no cartão do 
episódio poderá ler a 

descrição completa do 
mesmo.

Lista de episódios 
Ao navegar para a esquerda 

será mostrado o episódio 
anterior da temporada que 

está disponível ou o próximo 
episódio agendado.

Gestão de conteúdos
Nesta área pode iniciar a 

reprodução de um determinado 
episódio, apagar esse episódio 

ou a série completa, ou ainda 
proteger a gravação.

Temporada
Pode selecionar a temporada da qual quer ver os episódios. Apenas são 
mostradas temporadas que tenham episódios  disponíveis ou agendados.

Conteúdos relacionados
Sugestão de programas relacionados.

Lista de episódios
Ao navegar para a direita, será mostrado o episódio  

seguinte ou o próximo episódio agendado da temporada  
que está disponível.
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10. Videoclube 

Com o videoclube pode alugar e ver os seus filmes 
favoritos sem sair de casa. 

A Vodafone Tv coloca à sua disposição um catálogo com 
milhares de filmes e séries, incluindo todos os grandes 
êxitos do cinema, os sucessos do momento e filmes em Alta 
Definição (HD).

O aluguer de filmes no videoclube está disponível em todas 
as Tv boxes instaladas em sua casa. Para aceder, prima 
a tecla MENU e navegue até “Videoclube”. Para além 
dos quatro filmes em destaque, pode aceder ao catálogo 
completo clicando no título da secção ou navegando para 
baixo. 

O histórico de alugueres no videoclube está disponível na 
Área de Clientes, sendo acessível através de “Menu > Apps 
> Área de Clientes > Consumos de Videoclube”.

Para seu controlo e segurança a subscrição de filmes exige, 
por defeito, a inserção do PIN de controlo parental. 

Pode optar por desativar o PIN de controlo parental 
acedendo a “Menu > Configurações > Controlo parental”
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11. Compra de canais 

Adicione mais canais ao seu pacote base de televisão.

Aceda à Área de Cliente para ter acesso à lista de canais 
premium disponíveis para subscrição. Só precisa de 
escolher os canais ou pacotes de canais do seu interesse 
e confirmar. Se preferir, pode utilizar o atalho  
“Menu > Apps > Comprar Canais”.

Se o PIN de compras estiver ativo, o mesmo será solicitado 
no momento da subscrição.

Nesta área pode também cancelar a subscrição de canais 
e pacotes depois de cumprido o período mínimo após a 
subscrição. 

Para gerir os seus canais premium aceda  
a “Menu > Apps > Comprar Canais”.



Vodafone TV  |  VBox 4K e VBoxPro 4KGuia de Início Rápido

| 14 |

12. Tv sempre consigo 
 em qualquer ecrã 

Leve a sua televisão sempre consigo, a qualquer hora.

As principais funcionalidades da sua televisão estão 
disponíveis a partir do tablet, PC, smartphone ou Android 
TV. Pode ver televisão, gerir as suas gravações e ver filmes 
do videoclube através do seu tablet ou smartphone. Se 
preferir, também pode utilizar a aplicação específica para 
desktop e Android TV, para ver televisão em qualquer lugar. 

Para utilizar a aplicação Vodafone Tv VBox para Smartphone 
e Tablet (Android & iOS) deve instalá-la no seu dispositivo a 
partir da respetiva loja de aplicações e, em seguida, fazer 

o login. Para fazer o login, pode usar as suas credenciais 
“My Vodafone” ou emparelhar diretamente com a Tv 
Box através da Área de Clientes: “Menu > Apps > Área de 
Clientes > Gestão de Equipamentos”.

Para utilizar a aplicação Vodafone Tv para computador 
e Android TV, deve instalar a aplicação no seu dispositivo 
a partir do site da Vodafone ou a partir da loja Android TV, 
respetivamente, e em seguida efetuar o login. Para efetuar 
o login, deve usar as suas credenciais “My Vodafone”.

Se não tiver credenciais “My Vodafone”, ou se estas não 
estiverem associadas ao serviço Vodafone Tv, pode registar 
um utilizador de Tv na sua televisão. Aceda a “Menu > Apps 
> Área de Clientes > Gestão de Utilizadores”.

Desktop
Windows e Mac

Android TV
& Smart TV

Para instalar esta aplicação, aceda à loja 
de Apps do seu equipamento Android 
TV e pesquise por “TV Vodafone”.

download
vodafone.pt

BETA
BETA

Tablet &
smartphone

download
Android

download
iOS
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13. Controlo parental

A Vodafone Tv coloca à sua disposição um conjunto 
de bloqueios parentais que protegem o acesso a 
determinados conteúdos.

Para configurar os bloqueios parentais aceda a “Menu 
> Configurações > Controlo Parental”. Nesta área, vai 
encontrar as várias opções:

Nível Etário | o bloqueio aplica-se a todos os canais  
de Tv, programas e filmes do Videoclube, de acordo com  
a classificação etária selecionada pelo utilizador.

Bloqueio de Canais de Tv | pode bloquear canais de Tv  
de forma individual.

Compras | pode ativar ou desativar o pedido de PIN nas 
operações de compra, subscrição ou aluguer através  
da Tv Box.

Gestão do código PIN | pode alterar e desativar o código PIN.

Se optar por desativar o código PIN, todas as operações  
de compra e conteúdos ficam desprotegidos. 

Por predefinição encontram-se bloqueadas as operações  
de compra e os conteúdos para adultos. 
O PIN inicial é “0000”.
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14. Área Kids

Um ambiente seguro para as crianças, com tudo o que 
elas mais gostam e conteúdos adequados a cada idade.

A Área Kids permite a criação de um perfil para cada criança. 
Cada perfil permite a escolha de um avatar, caracterizado 
pelo nome e idade inseridos. A idade é utilizada para 
garantir que apenas conteúdos adequados a essa faixa 
etária são disponibilizados dentro do respetivo perfil. 

O acesso e saída do perfil é controlado pelo PIN parental 
(podendo ser removido via configuração), garantindo que 
uma vez dentro de um perfil, a Tv Box fica completamente 
bloqueada nesse perfil até à inserção do PIN parental. 
Mesmo que seja desligada e novamente iniciada, irá 
permanecer sempre bloqueada dentro deste perfil até que 
seja inserido o respetivo PIN.

Para cada perfil pode também ser definido um horário 
dentro do qual a criança pode utilizar a televisão. Uma vez 
fora deste horário, o avatar irá informar a criança que é hora 
de fazer uma pausa, ficando assim a utilização da Tv Box 
bloqueada até à inserção do PIN.

Pode aceder à Área Kids: através da barra superior do 
“Menu” no atalho “KIDS”; através de “Menu > Apps > 
Infantil > KIDS”.

Para alterar as definições de um dado perfil (nome, idade, 
avatar), gerir o respetivo horário, eliminar um perfil, ou para 
ativar ou desativar o controlo parental por PIN de um dado 
perfil, basta selecionar o perfil desejado, navegar para baixo e 
clicar no ícone das definições, tal como indicado na imagem. 

Configurações 
do perfil 

Gestão do perfil,
horário e controlo 

parental 
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15. Pesquisa e controlo 
    por voz na VBoxPro 4K

Controlar a sua televisão nunca foi tão fácil com  
a VBoxPro 4K, graças à funcionalidade de voz.

Para utilizar a funcionalidade de voz deve pressionar o botão 
VOZ continuamente, enquanto fala para o comando.

Pode utilizar esta funcionalidade para pesquisar, controlar  
e navegar na Tv Box. 

| Pesquisar 
É possível pesquisar todos os conteúdos disponíveis, desde 
gravações pessoais, automáticas, programas agendados  
ou videoclube. Pode pesquisar por nome, ator, ano, género, 
etc. Pode ainda fazer pesquisas compostas, por exemplo, 
“Filmes de ação com Tom Cruise”.

| Controlar a Tv Box  

É possível mudar de canal, controlar o volume, avançar ou 
recuar na emissão, fazer pausa e reiniciar, ou ligar e desligar 
a Tv Box. Pode ainda utilizar comandos mais avançados 
como, por exemplo, “Avançar quatro minutos”.

Poderá obter mais informação e suporte sobre estas 
funcionalidades dizendo o comando de voz “Ajuda”.

| Navegar

É possível navegar na sua Tv Box através de comandos 
como “Abrir YouTube”, “Abrir Videoclube”, “Mostrar Guia Tv” 
ou “Abrir Configurações”.

Exclusivo VBoxPro 4K
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16. Emparelhamento por bluetooth
    do seu comando VBoxPro 4K

Para poder usufruir das funcionalidades de voz (como a pesquisa inteligente por voz) 
e poder controlar a sua VBoxPro 4K sem ter que apontar diretamente
para a Tv Box (sem linha de vista), é necessário que o seu comando esteja
emparelhado com a VBoxPro 4K.

Como verificar se o comando está emparelhado?

Pressione a tecla PESQUISA. Se aparecer na sua televisão o símbolo indicado em baixo, 
o seu comando está emparelhado.

Se não estiver, como emparelhar o seu comando?  
E como desemparelhar?

Para emparelhar o seu comando com a VBoxPro 4K, pressione em simultâneo a tecla 3  
e o botão AMARELO durante 5 segundos. Valide executando o ponto anterior.  
Se, por algum motivo, pretender desemparelhar, efetue o mesmo procedimento.

Exclusivo VBoxPro 4K
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