
CHECKLIST
VOOR THUIS!



TELEVISIE
Interactieve televisie van Fiber Nederland B.V. zit aangesloten op kanaal     : ______________

Op de afstandsbediening van uw TV kunt u dit kanaal vinden onder knop  : ______________

Vervolgens kunt u met de nieuwe afstandsbediening van Fiber de zenders kiezen en het  
volume bedienen. Hiernaast staan alle knoppen van uw nieuwe afstandsbediening uitgelegd. 
Voor een uitgebreide handleiding van interactieve televisie van Fiber kijkt u op:
http://www.fiber.nl/handleidingen

SLAAPSTAND
Wanneer u de interactieve televisie enige tijd niet gebruikt gaat de Settop Box HD auto- 
matisch in slaapstand. U kunt dit zien aan het rode lampje dat op de Settop Box HD brandt. 
Wilt u weer tele-visie kijken, druk dan eerst op de rode aan/uit-knop op de Fiber afstands- 
bediening. De Settop Box HD schakelt weer in en u kunt weer genieten van uw interactieve 
televisie van Fiber Nederland B.V..

VIDEOTHEEK
Voor gebruik van de videotheek is de standaard pincode : 3973
Via My.Fiber of via het menu van uw Settop Box HD kunt u deze wijzigen. Indien u de standaard 
pincode wijzigt kunt u deze hieronder noteren.

Persoonlijke videotheek pincode : ________________________________________________

CHECKLIST VOOR THUIS

MY FIBER
Met de browser op uw computer kunt u op http://my.fiber.nl inloggen met uw gebruikers- 
naam en wachtwoord. Deze heeft u van ons ontvangen in de welkomstbrief. Na de eerste 
keer inloggen op My.Fiber wordt u gevraagd uw wachtwoord te wijzigen. Hieronder kunt u 
uw gegevens note-ren zodat u deze makkelijk kunt onthouden. Deel uw My.Fiber gegevens 
met niemand!

Uw My.Fiber Klantnummer is : ___________________________________________________

Uw My.Fiber Wachtwoord is   : ___________________________________________________ 

In uw persoonlijke omgeving op My.Fiber kunt u de bij ons bekende gegevens terug zien en 
wijzigen. Ook kunt u hier instellingen wijzigen aan uw diensten en bijvoorbeeld uw gemaakte 
telefoongesprekken bekijken. 



 

 

 

 
 

     Kiezen signaalbron voor TV                                                                                      Controle LED 
 

                      Aan/Uitzetten TV                     Aan/Uitzetten AmiNet 
 

 
            Toetsen voor ingeven  
            kanaalnummer of tekst  
 
 
 

 
           Schakelt tussen het 

       Teletekst                 actuele STB kanaal en  
                        het laatst bekeken kanaal       Geluid Uit                                          

 
     Volume                      STB kanaal 

Omhoog/Omlaag  
 
           Terug naar het TV beeld  
 
 
 

                     Navigatie toetsen 
 
 

                                         Terug  
                     Opvragen informatie 
 

                 Opvragen TV Menu                 Opvragen Mozaïek 
 
 
 
 
 

                            Naar TV Gids                 Naar Kiezen en Kijken 
 
              Doorspoelen,  
              afspelen en pauzeren       
 
                           Stop afspelen                   Start opname  
              en opnemen 

 

          Functietoetsen 
 
 
                     Naar Instellingen                   Naar Recorder  
 
         Naar Interactief                  Zoeken 
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BEDIENEN VAN HET TV-MENU



Bel onze Klantenservice op 020 - 760 50 40
of ga naar www.fiber.nl

VOICEMAIL 
Uw voicemail uitluisteren kunt u doen door thuis met uw vaste telefoon te bellen naar: 

 020 760 7000

Om uw voicemail in te stellen heeft u twee mogelijkheden. Dit kan direct zonder dat uw telefoon-
toestel thuis overgaat of nadat uw telefoontoestel 4 keer is overgegaan. 

Alle inkomende gesprekken direct naar uw voicemail doorschakelen: 
Direct doorschakelen naar uw voicemail aanzetten toets *21*0207607000 gevolgd door bellen.  
Direct doorschakelen naar uw voicemail uitzetten toets #21# gevolgd door bellen.

Alle inkomende gesprekken naar 4 keer overgaan naar uw voicemail doorschakelen
Na 4 keer overgaan doorschakelen naar uw voicemail aanzetten toets *61*0207607000 gevolgd 
door bellen. Na 4 keer overgaan doorschakelen naar uw voicemail uitzetten toets #61# gevolgd 
door bellen.
 

DOORSCHAKELEN
Naast dat u uw telefoonnummer kunt doorschakelen naar uw voicemail kunt u uw telefoonnummer 
ook doorschakelen naar een andere vaste telefoonlijn of naar bijvoorbeeld uw mobiel. 

Alle inkomende gesprekken direct naar een ander telefoonnummer doorschakelen: 
Direct doorschakelen naar een ander telefoonnummer aanzetten toets *21*telefoonnummer 
gevolgd door bellen. Direct doorschakelen naar een ander telefoonnnummer uitzetten toets #21# 
gevolgd door bellen.

Alle inkomende gesprekken naar 4 keer overgaan naar een ander telefoonnummer 
doorschakelen:
Na 4 keer overgaan doorschakelen naar een ander telefoonnummer aanzetten toets *61*telefoon-
nummer gevolgd door bellen. Na 4 keer overgaan doorschakelen naar een ander telefoonnummer 
uitzetten toets #61# gevolgd door bellen.

NETWERK
Indien de Fiber monteur voor u uw draadloze netwerk (opnieuw) heeft ingesteld kunt u hieronder 
de gegevens terug vinden om verbinding te maken.

Naam van netwerk:   ____________________________________________________

Wachtwoord:   ____________________________________________________


