Welkom
Met deze handleiding
heeft u uw TV pakket
snel werkend.

10 eenvoudige stappen
in 10 minuten
en het werkt!
Zodra uw Fiber wifi router is geïnstalleerd en is verbonden met
internet voert u eenvoudig de volgende stappen uit.
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Check of u alles heeft
Als het goed is heeft u het volgende ontvangen: De settop box, een voeding voor
de settop box, een afstandsbediening, een HDMI-kabel, een netwerkkabel, en
deze installatiegids natuurlijk.
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Aansluiten op de Fiber wifi router
Sluit de settop box rechtstreeks aan op de Fiber wifi router via de meegeleverde
netwerkkabel.
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Op de TV aansluiten
Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI-uitgang van de settop box en uw televisie.
Als uw TV niet over een HDMI-ingang beschikt, kunt u de settop box ook
aansluiten met behulp van een SCART/composiet-adapter (niet meegeleverd).
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Kies de HDMI ingang
Zet uw TV aan en selecteer met de afstandsbediening van uw TV de HDMI ingang
waarop u de settop box hebt aangesloten.

HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
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Aansluiten op het stopcontact
Gebruik de bijgeleverde adapter om de settop box aan te sluiten op een
stopcontact. De settop box wordt nu automatisch ingeschakeld.
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Verwijder het plastic lipje
Verwijder het plastic lipje aan de achterkant van de afstandsbediening. Hierdoor
gaan de batterijen werken.

VERWIJDEREN
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Verbinden met internet
Na het starten van de settop box start vanzelf de installatiewizard op. Hier kunt u
uw taal kiezen. Er wordt automatisch verbinding gemaakt met internet.

Fiber TV
LAN
WLAN
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Software bijwerken
Nadat de internetverbinding tot stand is gekomen download de settop box
vanzelf de nieuwste firmware. De installatie duurt ongeveer 5 minuten.
Tijdens dit proces kan het soms lijken alsof er niets gebeurt. Dit is normaal.
De TV kan één of meerdere keren herstarten. Wacht tot u het scherm ziet dat de
installatie is afgerond.

Fiber TV

Zet de settop box
niet uit tijdens
het upgraden!
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Activatiecode invoeren
Hier vult u de activatiecode in. Deze heeft u in een aparte email ontvangen.
Als u de code bent kwijtgeraakt of niet heeft ontvangen kunt u met onze
klantenservice contact opnemen op nummer 020 760 50 40, of per email aan
info@fiber.nl.

Fiber TV

ACTIVATIECODE:
XXXX XXXX
XXX XXX XXX
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Klaar - veel kijkplezier!
Ontdek alle mogelijkheden en functies van uw nieuwe TV pakket en kijk ook naar
de Fiber TV app voor uw mobiele apparaten.
U vindt de Fiber TV app in de App Store (voor iOS) of Google Play (voor Android).

Fiber TV
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De afstandsbediening
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Modus
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•1

stand-by modus
•2

Bron: Kies een externe bron

•3

Batterij leeg: Indicatie batterij bijna leeg

•4

Aan/uit knop: Zet de settop box aan of in
stand-by modus.
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Aan/uit knop (TV): Zet de TV aan, of in

•13 TV: Terug naar live TV
•14 Programmagids: Opent de programma gids
•15 OK-knop: Bevestigen van keuze
•16 Pijltjestoetsen: Navigeren door menu‘s
(hoofd- en programma menu)
•17 Terug: Terug naar vorige activiteit

Functietoetsen

•18 Info: Toont informatie over programma‘s
•19 Volume: Regelen van het geluidsvolume

•5

Kleurtoetsen: Voor navigatie

•6

Zoeken: Zoek via uw TV

•7

Opname: Opent het overzicht van opnames

•21 Geluid uit: Geluid aan of uitzetten

•8

Favorieten: Voor het markeren van favorieten

•22 Kanaalwissel: Ga naar vorig of volgend kanaal

•20 Menu: Opent het hoofdmenu

Afspeeltoetsen

Invoer

•9

•23 Invoertoetsen: Invoer van cijfers en letters

Play/Pause: Afspelen/pauzeren van
programma‘s

•10 Doorspoelen: Snel vooruit- of terugspoelen
•11 Herstarten: Bekijk een lopende uitzending
vanaf het begin
•12 Opnemen: Opnemen van lopende of
aankomende programma‘s
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Navigatie / bediening

•24 Teletekst: Opent Teletekst voor de huidige zender
•25 Wissen: Invoer wissen (backspace)
•26 1 dag terug: Springt 1 dag terug in programma gids
•27 1 dag vooruit: Springt 1 dag vooruit in de programma
gids

Interactieve programmagids
Met de interactieve programmagids heeft u altijd een overzicht van huidige en aankomende programma‘s - tot wel 14 dagen vooruit.
Onder de gids in de detailweergave ziet u uitgebreide informatie over de geselecteerde
uitzending.
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Fiber TV app
Met onze mobiele app heeft u uw TV overal bij de hand. U kunt de app overal gebruiken
waar u internettoegang heeft.
U vindt de Fiber TV app in de App Store (voor iOS) of in Google Play (voor Android).
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Bedien de TV met 1 afstandsbediening
U kunt gemakkelijk de afstandsbediening van uw settop box koppelen aan uw TV. Dan heeft
u nog maar 1 afstandsbediening nodig om de TV aan- en uit te zetten en het volume te
regelen.
Het koppelen gaat als volgt.
A

1

Zet uw TV aan.

2

Druk op de afstandsbediening van uw settop box tegelijk op cijfertoetsen
1 en 3, totdat de TV power knop (A) blijft branden.

3

Houdt de Mute (C) knop ingedrukt tot het geluid op de TV uitgaat.
Druk vervolgens op de settop box power (B) knop.

B

C

U kunt nu met 1 afstandsbediening de TV aan en uitzetten en het volume
regelen.

10

Nog vragen?
We helpen u graag!

020 760 50 40
Ma t/m za, 9:00 - 17:30

info@fiber.nl

