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O	Vodafone	Tv	Net	Voz	é	um	serviço	de	televisão	e	vídeo	baseado	na	mais	
moderna	e	avançada	tecnologia	digital.

A	Vodafone	dá-lhe	acesso	aos	melhores conteúdos de Televisão.		
Com	mais de 150 canais à	sua	disposição,	incluindo	os	seus	canais	favoritos,		
os	principais	canais Premium e canais em Alta Definição (HD).

Com	este	manual	pretendemos	que	pegue	no	seu	comando	e	descubra		
como	é	simples	utilizar	todas	as	funcionalidades	do	serviço,	mesmo		
as	mais	avançadas:

Guia Tv	 |		Toda	a	programação	à	distância	de	um	simples	toque.

 Serviços Interativos	 |		Mude	o	seu	modo	de	ver	televisão.	Ao	utilizar		
o	Gravador,	as	Gravações Automáticas,	a Pausa Tv,	o Restart Tv,		
e	as Aplicações na Tv	passa	a	assumir	o	controlo	total	e	a	decidir	quando	
quer	ver	os	seus	programas	preferidos.

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

Tv em qualquer ecrã	 |		Através	do	seu	Smartphone,	Tablet	ou	computador	
pessoal,	pode	consultar	o	Guia	Tv	ou	agendar	gravações,	onde	quer	que	esteja.		
E	não	se	esqueça,	pode	levar	a	sua	Tv	sempre	consigo,	no	seu	Smartphone,	
Tablet	ou	PC!

Com	uma	experiência	de	utilização	simples	e	intuitiva,	o	Vodafone	Tv	Net	Voz	
coloca	todas	estas	funcionalidades	de	televisão	e	muitas	mais	ao	alcance		
de	todos.

No Canal 10 da sua Tv disponibilizamos-lhe um conjunto de Dicas  
e Novidades para ficar a par de tudo o que há de novo. 
Caso queira ter acesso a informação mais detalhada consulte
www.vodafone.pt

Bem-vindo
ao	Vodafone	Tv	Net	Voz01
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O Comando permite-lhe controlar a Tv Box e a sua Televisão.

Alternar entre Tv Box e Tv Ligar/desligar

Alternar entre canais
Informação

Opções

Acesso Apps Tv (aplicações interativas)

Videoclube

OK

Menu

Gravador

Mudar de Canal (nos menus em lista
permite navegar rapidamente)

Gravar

Avançar (30 segundos)
e nos menus em carrossel permite 
avançar rapidamente)

Mute (sem Som)

Play/pausa

Avançar rápido
(Guia Tv permite avançar 24h

Teclado alfanumérico

Apagar

Acesso à interatividade do canal

Guia Tv

Voltar

Sair

Retroceder rápido
(Guia Tv permite retroceder 24h

Ajustar volume

Stop

Replay (7 segundos)
e nos menus em carrossel permite 

retroceder rapidamente)

Pegue	no	Comando		
e	descubra	o	seu	serviço!02
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O	Comando	permite	controlar	tanto	a	Tv	Box	como	a	sua	Televisão	através		
de	dois	modos	de	funcionamento,	o	Modo	Box	e	o	Modo	Tv.	

A	tecla	 	permite	alternar	entre	os	2	modos.	

No	Modo	Box,	a	luz	vermelha	da	tecla	 	pisca	quando	prime	as	teclas.	

Antes	de	ligar	a	sua	Tv,	o	seu	comando	está	sempre	em	modo	Box	para	que	
consiga	ligar	a	sua	Tv	Box.	Poderá	passar	para	o	modo	Tv	pressionando		
a	tecla	 	.	A	luz	verde	irá	piscar	no	seu	comando	e	poderá	controlar		
comodamente	a	sua	Tv.

Antes	de	poder	usar	o	Comando	no	modo	Tv	deverá	proceder	à	programação	
do	mesmo.

Programe o Comando da Tv Box e fique apenas com um comando para 
todas as funções:

1.	Pressionar	a	tecla	 		durante	3	segundos	até	que	o	led	Verde	Tv	comece		
a	piscar	no	comando	duas	vezes;	

2.	Inserir	o	código	de	2	dígitos	correspondente	à	marca	da	sua	Tv.

Blaupunkt 10 Samsung 16

Grundig 11 Sanyo 17

Hitachi 12 Sharp 18

LG 4 13 Sony 19

Panasonic 14 Toshiba 20

Philips 15 Outras 29

3.	Pressionar	o	botão	 	até	que	a	Tv	se	desligue.	Assim	que	a	Tv	se	desligar,	
deixar	de	pressionar	o	botão	 	e	de	seguida	premir	o	botão	 	para	
confirmar.	O	led	Tv	 	vai	piscar	duas	vezes;	

4.	Pressionar	o	botão	 	novamente	para	ligar	a	Tv;	
5.	Por	fim	pressionar	o	botão	 	uma	vez.	O	led	Vermelho	 	vai	ficar	fixo	

voltando	à	Função	Box.
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Para ver Tv introduza o número do canal que pretende ver usando  
o teclado numérico de Comando. 

Pode	também	navegar	rapidamente		
através	dos	canais	utilizando	as	teclas									.		
A	barra	no	fundo	de	ecrã	contém		
o	título		e	o	horário	do	programa	que	está		
a	ser	transmitido	no	momento.	Utilizando		
as	teclas	de	navegação	 	pode	aceder		
à	programação	futura	desse	canal.	

A	tecla	 	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											.

Pode	saber	o	que	está	a	ser	transmitido		
nos	restantes	canais	sem	ter	de	mudar	de	canal,		
utilizando	as	teclas	de	navegação	 	.	
Para	saber	mais	informação	sobre	o	programa		
que	está	presente	na	barra	basta	premir	a	tecla	 .

Ver	Tv03
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Permite controlo total sobre a emissão de Tv.

Com	a	funcionalidade	de	Restart	Tv,	se	tiver	
perdido	o	início	do	seu	programa	favorito	basta	
premir	a	tecla	 	do	comando	e	escolher		
a	opção	“Ver	do	Início”	ou,	em	alternativa,		
utilizar	a	tecla		 	até	ao	início	do	programa.

Pode	fazer	Pausa	na	emissão	a	qualquer		
momento	premindo		.

Para	retomar	prima	 		e	a	emissão	recomeça		
no	ponto	em	que	parou.	Mesmo	que	precise		
de	se	ausentar,	não	perderá	um	segundo		
dos	seus	programas	favoritos.

Utilizando	a	tecla	 	poderá	avançar		
até	ao	momento	atual	da	emissão	de	Tv		
que	é	assinalado	pelo	fim	da	barra	vermelha		
apresentada	no	ecrã.

A	tecla	 	permite	recuar	a	emissão	até	ao	
momento	em	que	começou	a	ver	o	programa,	
assinalado	pelo	início	da	barra	vermelha		
apresentada	no	ecrã.

Premindo	 	pode	rever	instantaneamente		
os	últimos	7	segundos	de	emissão.	Pode,		
por	exemplo,	rever	o	golo	que	acabou		
de	ser		transmitido,	as	vezes	que	quiser.

Pausa Tv e Restart Tv04
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Pode	aceder	premindo	a	tecla	Guia	Tv	do	seu	
Comando	ou	através	do	Menu	da	sua	Tv	Box.

	 		
Permite	navegar	pelos	diversos	canais	disponíveis.

	 		
Permite	navegar	pelos	programas	de	Tv	do	canal.

	 	Acede	a	informação	detalhada	sobre		
	 	o	programa	seleccionado,	se	o	programa		
	 	estiver	em	exibição	muda	para	o	canal.

			Agenda	a	gravação	do	programa		
	selecionado,	assinalado	pelo	símbolo	 .	
	Premindo	uma	segunda	vez	serão	gravados		
	todos	os	programas	da	série	 .	Premindo		
	uma	terceira	vez	cancela	o	agendamento.

	 		Permitem	introduzir	o	número	do	canal	para		
	o	qual	se	pretende	consultar	a	programação.

Na	opção	Menu > Guia Tv tem	à	sua	disposição	dois	
tipos	distintos	de	vista	do	Guia	Tv:	o	modo	Grelha,	mais	
standard	e	que	lhe	permite	ver	a	programação	dos	
últimos	7	dias	e	dos	7	dias	seguintes	e	o	modo	por Canal	
que	contém	uma	programação	organizada	por	canal	e	
visualmente	muito	apelativa.	Poderá	definir	a	sua	vista	
favorita	em	Menu > Configurações > Configurar 
Guia TV.	Sempre	que	premir	a	tecla	Guia	Tv	do	seu	
comando,	o	Guia	Tv	abrirá	imediatamente	no	modo	Grelha.

Para	navegação	rápida	no	Guia	Tv:
		Avança	24h.					 		Recua	24h.

	 	Permite	selecionar	o	dia	e	configurar	opções
								de	visualização.

Na	vista	em	grelha:

		Mostra	a	página	seguinte	de	canais.
		Mostra	a	página	anterior	de	canais.

O Guia Tv permite-lhe consultar a grelha de programação de Tv  
para os próximos 7 dias. 

/

Na	vista	por	canal:

		Mostra	a	página	seguinte	de	programas.
		Mostra	a	página	anterior	de	programas.

Guia Tv05
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O	gravador	está	disponível	em	todas	as	televisões		
com	Tv	Box	associada	desde	que	exista	uma	Tv	Box		
com	Gravador	em	sua	casa	e	permite	gravar	todos		
os	canais	de	Tv,	incluindo	canais	em	Alta	Definição.	
Para	gravar	o	programa	que	está	a	ver	prima		a	tecla	 	
do	seu	Comando.	A	gravação	inicia-se		de	imediato		
e	termina	à	hora	marcada	para	o	fim		do	programa.

Pode	agendar	gravações	de	programas	e	de	séries		
com	toda	a	facilidade	através	do	Guia	Tv.		
Basta	selecionar	o	programa	no	Guia	Tv	e	clicar		
na	tecla	 	(duas	vezes	caso	seja	uma	série).	
Para	consultar	e	gerir	os	seus	agendamentos		
aceda	a	Menu > Gravador > Agendamentos.

O Vodafone Tv Net Voz coloca à sua disposição um gravador 
digital com capacidade para gravar até 280 horas.

Gravador06
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Disponível	em	canais	SD	e	HD,	os	últimos	7	dias	de	
programação	são	automaticamente	gravados,	após	a	
sua	autorização,	para	que	possa	vê-los	na	altura	mais	
conveniente.	Se	se	esquecer	de	agendar	as	suas	
gravações,	ao	chegar	a	casa	terá	os	seus	programas	
favoritos	à	espera.	Esta	funcionalidade	está	disponível,	
gratuitamente,	para	todos	os	Clientes	com	Tv	Box.

Como Utilizar
Poderá	aceder	à	funcionalidade	gravações	
automáticas	retrocedendo	directamente	no	Guia	Tv	
ou	através	do	menu	principal.

		Avança	24h.
		Recua	24h.

		Mostra	a	página	seguinte.
		Mostra	a	página	anterior.

Para	começar	a	usar	faça	a	ativação	na	sua	Tv	Box,	
acedendo	a	Menu > Configurar Canais > Ativar 
Grav. Automáticas.

Com as Gravações Automáticas não vai voltar a perder os seus 
programas favoritos.

A	funcionalidade	poderá	não	estar	disponível	em	todos	os	
canais	de	Tv	apresentados	na	vista	em	grelha	do	Guia	Tv.	
Os	canais	de	Tv	e	respectivos	programas	disponíveis	estão	
assinalados	neste	Guia	através	da		imagem	à	esquerda.

Gravações	Automáticas07
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Com o Videoclube pode alugar e ver os seus filmes favoritos  
sem sair de casa.

O	Vodafone	Tv	Net	Voz	coloca	à	sua	disposição	
um	catálogo	com	milhares	de	filmes	e	séries,	
incluindo	todos	os	grandes	êxitos	do	cinema,		
os	grandes	sucessos	do	momento	e	filmes		
em	Alta	Definição	(HD)	e	3D.

Alugar filmes 
O	aluguer	de	filmes	no	Videoclube	está	disponível	
em	todas	as	Tv	boxes	instaladas	em	sua	casa.		
Para	aceder	prima	a	tecla	 	do	Comando		
ou	aceda	a	Menu > Videoclube.  

Para	seu	controlo	pode	definir	que	o	PIN		
de	controlo	parental	seja	solicitado	sempre		
que	pretenda	realizar	um	aluguer	no	Videoclube.
Para	efetuar	esta	definição	aceda	a	Menu >  
Controlo parental.	O	histórico	de	alugueres	
no	Videoclube	está	disponível	em:
Videoclube > Opções > Consumos.

Videoclube08
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Aceda	a	Comprar Canais	no	Menu	principal	para	
ter	acesso	à	lista	de	canais	Premium	que	estão	
disponíveis	para	subscrição.	É	só	escolher		
os	canais	do	seu	interesse	e	confirmar.	
	
É	também	possível	cancelar	a	subscrição		
de	canais	e	pacotes	desde	que	tenha	passado		
o	período	mínimo	de	30	dias	após	a	subscrição.	

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

Adicione mais canais ao seu pacote base de televisão.

Comprar Canais09
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As	principais	funcionalidades	da	sua	televisão	estão	disponíveis	a	partir		
do	Tablet,	PC	e	Smartphone.	Pode	ver	televisão,	gerir	as	suas	gravações,	ver	
filmes	do	videoclube	e	até	mesmo	comandar	a	sua	TV	box	atráves	do	seu	
Tablet	ou	smartphone.	Consulte	o	site	da	Vodafone	para	saber	tudo	sobre	o	
Vodafone	Tv	Net	Voz	em	qualquer	ecrã.

Para	ter	o	serviço	noutros	ecrãs	(PC,	Tablet	ou	Smartphone)	deve	registar		
um	Utilizador TV	na	sua	televisão,	associando	o	seu	número	de	telemóvel	
Vodafone	ou	o	seu	endereço	de	Email	do	My	Vodafone	(consulte	os	3	passos	
necessários	para	efectuar	esta	operação	na	página	seguinte).	A	criação	de	
um	Utilizador	Tv	associado	ao	serviço	Vodafone	Tv	Net	Voz	dá-lhe	acesso	
às	funcionalidades	da	sua	Tv	em	qualquer	lugar.		Após	iniciar	sessão	pode	
ver	Tv	em	direto,	ver	filmes	do	Videoclube	ou	gerir	as	gravações	da	Tv	Box	
utilizando	o	seu	PC,	Tablet	ou	Smartphone.

Leve a sua televisão sempre consigo, em qualquer altura e onde 
quer que esteja!

Tv	sempre consigo	
em	qualquer	ecrã10
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Passo  No	menu	principal	aceda	a	Utilizadores TV	e	registe	um	utilizador,	
através	do	seu	número	de	telemóvel	Vodafone	ou	através	de	um	endereço		
de	e-mail	que	tenha	registado	em	my.vodafone.pt.

Passo  Caso,	no	passo	anterior,	tenha	usado	o	seu	número	de	telemóvel	
Vodafone,	vai	receber	um	SMS	a	solicitar	a	confirmação	do	número	de	telemóvel	
que	definiu	para	o	utilizador	Tv.	Responda	SIM	a	essa	mensagem	para	confirmar	
a	associação	(SMS gratuito).

Depois	de	concluir	os	passos	descritos	acima,	efetue	login	com		
o	seu	numero	de	utilizador	e	em	qualquer	um	dos	3	ecrãs:

Na Tv:

	

Controle	a	sua	box	utilizando	o	comando	disponível		
no	Tablet	e	Smartphone.

Tem	vários	modos	de	comando	e	pode	inclusivamente	de	forma	
simples	interagir	com	a	sua	TV.

Veja	os	trailers	e	assista	aos	filmes	do	nosso	Videoclube	onde	quer		
que	esteja,	utilizando	o	seu		PC,	Tablet	ou	Smartphone.

Agende	a	gravação	dos	programas	que	mais	lhe	agradam.

Veja	canais	em	direto	no	PC,	tablet	ou		smartphone.

Consulte	a	Programação	dos	seus	canais	preferidos.

Registar um Utilizador Tv11
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O Vodafone Tv Net Voz coloca à sua disposição um conjunto de
bloqueios parentais que protegem o acesso a determinados conteúdos.

Para	configurar	bloqueios	parentais	aceda	
a	Menu > Controlo Parental	onde	encontra	as	
várias	opções	de	bloqueio	disponíveis,	tais	como:

•		Bloqueio	de	Classificações	Etárias	–	aplica-se		
a	todos	os	canais	de	Tv,	programas	e	filmes		
do	Videoclube,	de	acordo	com	as	classificações	
etárias	definidas.

•	Bloqueio	individual	de	Canais	de	Tv,
•	Bloqueio	de	Conteúdos	para	Adultos.

Pode	ainda	solicitar	a	activação	do	PIN	para
a	realização	de	alugueres	no	Videoclube,	compra	
de	Canais	Premium	e	Canais	Extra.	Sempre	que	
os	bloqueios	estejam	ativos	para	um	canal	de	
Tv	é	solicitado	o	PIN	de	controlo	parental	para	
poder	ter	acesso.	Poderá	escolher	se	o	canal	
fica	desbloqueado	até	ao	fim	do	programa	em	
exibição	ou	durante	4	horas.

Pode	reativar	o	bloqueio	a	qualquer	momento		
no	menu	Controlo	Parental	da	Tv	Box	ou	colocando	
a	Tv	Box	em	modo	Stand	By	e	voltando	a	ligar.		
A	ativação	do	Bloqueio	de	Conteúdos	para	Adultos,	
para	além	de	bloquear	todos	os	Canais	de	Tv		
e	todos	os	programas	classificados	para	adultos,	
bloqueia	também	o	acesso	às	categorias	de	adultos	
no	Videoclube,	evitando	acesso	às	capas		
e	descrições	deste	tipo	de	filmes.

Controlo Parental12
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Basta premir o botão azul do comando  para aceder ao StartApps

O	StartApps	é	o	menu	que	lhe	permite	aceder	diretamente	a	todas	as	aplicações	
interativas	na	sua	televisão.	Estas	aplicações	permitem-lhe	estar	permanentemente	
ligado	aos	seus	amigos	através	de	redes	sociais,	aceder	a	notícias	sempre	atualizadas,	
jogos,	rádios,	karaoke,	informações	úteis	para	o	seu	dia-a-dia	e	muito	mais.	

Vodafone Live On Tv

Na sua Tv

Com	o	Live	On	Tv,	vai	poder	ver,		
na	sua	Tv,	os	vídeos	que	os	seus		
amigos	capturam	ao	vivo	e	em	direto,		
a	partir		da	câmara	de	um		
smartphone	ou	tablet.

Sempre	que	alguém	lhe	envia	um	vídeo,	receberá	no	ecrã	da	sua	Tv	uma	notificação	
e	pode	iniciar	a	visualização	do	vídeo	imediatamente.

Se	não	puder	assistir	aos	vídeos	em	direto,	poderá	vê-los	mais	tarde	na	Inbox	do	
Live	On	Tv.	Para	tal,	basta	aceder	a	StartApps	no	Menu principal	(ou	através	
do	botão azul	do	comando)	e	escolher	o	separador	Live On Tv.	De	seguida,	
escolha	o	seu	Utilizador	Tv	e	aceda	à	Inbox.

Caso	não	queira	receber	notificações	ou	vídeos	no	Live	On	Tv,	pode	aceder	ao	
separador	de	Configurações	do	Live	On	Tv	e	desativar	a	receção	de	vídeos.

Se	pretender	poderá	ativar	a	visualização	de	vídeos	somente	após	validação		
do	seu	PIN	de	Utilizador	Tv.

Aplicações	de	Tv	
interativas	e	muito	mais13



19

No seu smartphone

Pode	fazer	download	da	app	Vodafone	Live	On	Tv	a	partir	do	Google	Play		
ou	da	App	Store.	Na	app	vai	ter	acesso	à	sua	lista	de	contactos	que	têm	um	
Utilizador	Tv	da	Vodafone	criado.	Poderá	transmitir	vídeos	em	direto,	a	partir	
da	câmara	do	seu	smartphone,	para	cinco	amigos	em	simultâneo.	O	vídeo	será	
apresentado	em	direto	na	Tv	dos	seus	amigos	a	partir	do	momento	que	o	aceitarem.	
Poderá	também	partilhar	vídeos	com	a	sua	própria	Tv	Box.

Facebook, Twitter, Picasa e Flickr

Pode	aceder	facilmente	às	redes	sociais	mais	
populares,	como	o	Facebook,	Twitter,	Picasa	ou	
Flickr	na	sua	Tv.	Para	utilizar	estas	aplicações	é	
necessário	ter	um	utilizador	TV	criado	e	efetuar	
a	associação	das	contas	pessoais	das	suas	redes	
sociais	a	esse	utilizador	TV.

Para	associar	as	contas	basta	seguir	os	seguintes	passos:

1. Aceder	na	Tv	box	ao	perfil	de	utilizador	TV,	selecionar	a	opção	“Associar	conta”	
e	a	rede	social	que	se	pretende	associar	de	modo	a	obter	um	link	e	um	
código	de	associação.

2. 	Para	facilitar,	pode	solicitar	o	envio	do	link	e	do	código	para	Telemóvel	ou	
E-mail	associado	ao	user	TV.	

3. 	Aceder	num	browser	ao	link	indicado	e	introduzir	o	código	de	associação.	O	
código	tem	um	período	de	validade	de	24	horas.

Em	alternativa,	pode	iniciar	sessão	em	https:\\tvnetvoz.vodafone.pt	utilizando	
os	dados	de	acesso	ao	MyVodafone	do	utilizador	TV		para	aceder	ao	perfil	de	
utilizador	e	efetuar	a	associação	de	contas	de	redes	sociais.

Vodafone Cloud

Com	o	Vodafone	Cloud	poderá	aceder	na	sua	Tv	às	fotos,	vídeos	e	músicas	que	
guardou	na	Cloud	a	partir	do	seu	Smartphone,	Tablet	ou	PC.

PiP

A	aplicação	PiP	permite-lhe	acompanhar,	em	simultâneo,	2	canais	de	televisão.	
Esta	funcionalidade	está	acessível	através	da	tecla											do	Comando.
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Ao visualizar um canal, poderá,  a qualquer altura, premir a tecla              do seu 
comando para que lhe seja apresentada uma barra lateral com uma lista apps 
como a app Facebook Canal.

App Facebook Canal

Poderá aceder diretamente na sua 
Tv à página oficial no Facebook 
de qualquer canal que estiver a 
visualizar. Para tal, basta premir a 
tecla vermelha do seu comando  
e escolher a opção Facebook.

Desta forma poderá estar a par das 
novidades mais recentes de cada 
canal de Tv, já que terá acesso à 
lista dos últimos 10 posts colocados 
nessa página. Pode também ver os 
comentários efetuados em cada post 
ou interagir através de um like.

Comando de Voz
 
Controle a Tv Box de sua casa 
utilizando a sua voz. 
Através do reconhecimento da sua 
voz, os comandos são convertidos 
automaticamente para a sua Tv.

O Comando de Voz da televisão da Vodafone está 
disponível através da App Vodafone Tv Net Voz 
para Smartphones Android. Esta poderá ser obtida 
gratuitamente no Google Play.
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Para ligar o seu equipamento (PC, Tablet ou Smartphone) é necessário saber 
o nome da rede sem fios (SSID ou Network Name) e a Palavra chave (Wireless 
Key), estes dados podem ser consultados na parte de baixo do seu router.

No PC

Confirme	que	o	Wi-Fi	está	ligado,	localize	o	ícone	do	Wi-Fi
e	escolha	o	nome	da	rede	desejada.	Ao	escolher	a	opção
de	ligar	será	solicitada	a	palavra	chave	alfanumérica	que	
terá	de	ser	colocada	exactamente	da	mesma	forma	como	
aparece	no	router	incluindo	letras	maiúsculas	e	minúsculas.

No Smartphone ou Tablet

Menu Definições > Escolher a opção Wi-Fi >	Escolher a rede	desejada
e	inserir	a	palavra	chave	para	aceder	à	rede	Wi-Fi	de	sua	casa.

Suporte Técnico

Caso	identifique	alguma	dificuldade	no	serviço	Vodafone	Tv	Net	Voz,	sugerimos	
que	efectue	o	seguinte	despiste	antes	de	contactar	o	nosso	Suporte	Técnico	
através	do	16	9	13.

1.	Desligar	todos	os	equipamentos	pela	seguinte	ordem:
a.	Tv	Box	
b.	Router
c. ONT	de	Fibra

2.	Voltar	a	ligar	todos	os	dispositivos	pela	ordem	inversa.

1-Network name ou SSID
2-Palavra chave (wireless key)

1-
2-

Configuração	do	acesso Wi-Fi14







16 9 13	-	Suporte	Técnico	Vodafone	Tv	Net	Voz.		
Disponível	todos	os	dias,	das	7h00	às	2h00.		
Aplicam-se	tarifas	em	vigor.	

https://ajuda.vodafone.pt	
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