
Aansluitingen
Voorzijde: Achterzijde:

Interactieve TV-ontvanger

SpanningsadapterEthernet kabel HDMI kabel

Inhoud interactieve TV
 Interactieve TV-ontvanger

 Ethernet kabel

 HDMI kabel

 Spanningsadapter

1  LED-indicator 2  AV poort

3  HDMI poort

4  Ethernet poort

5  USB poort

6  Spanningsadapter 

 poort

4 5 61 2 3

Interactieve TV

10 11Interactieve TV Interactieve TV



AV kabel

SCART AV 
adapter

Niet meegeleverde accessoires
Onderstaande accessoires zijn verkrijgbaar op verzoek.

Neem hiervoor contact op met support@multifiber.nl 

 3,5mm jack naar RCA AC kabel

 SCART AV adapter

Interactieve TV-ontvanger aansluiten 
op een TV met HDMI ingang

Interactieve TV-ontvanger aansluiten 
op een TV met composiet ingang

Interactieve TV-ontvanger aansluiten 
op een TV met SCART ingang

FON

FON

Fibber FON FON FON S LAN LAN LAN LAN
Power

FON

FON

Fibber FON FON FON S LAN LAN LAN LAN
Power

FON

FON

Fibber FON FON FON S LAN LAN LAN LAN
Power
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Ethernet kabel

LAN poort LAN poort LAN poort

Ethernet kabel Ethernet kabel

HDMI kabel AV kabel AV kabel

Interactieve TV AANSLUITEN
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Je nieuwe afstandsbediening
Hieronder een overzicht van alle knoppen op je afstandsbediening.

1 TV aan/uit

2 TV-ontvanger aan/uit

3 Mute

4 Achteruit spoelen

5 Afspelen

6 Vooruit spoelen

7 Vanaf begin

8 Pauze

9 Naar het eind

10 TV-gids

11 Opnemen

12 Stop

13 Menu

14 Info knop

15 OK-knop

16 Pijltjes toetsen

17 Back

18 Live TV

19 Volume knoppen

20 Volgende/vorige zender

21 Kleurknoppen

22 Cijfertoetsen

23 Teletekst

GUIDE P P

MENU

X

OK

VOL

+

_
CH

+
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@.-1 abc2 def3

ghi4 jkl5 mno6

pqrs7 tuv8 wxyz9

TEXT _0 TITLES

TV
AV

STB1 2
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Interactieve TV

Eerste keer opstarten
Bij de eerste keer opstarten wordt de software van de TV-ontvanger 

ingeladen. De TV-ontvanger zal vervolgens automatisch opnieuw 

opstarten. 

Het is van belang dat de TV-ontvanger niet uitgezet wordt tijdens dit 

proces. Nadat de software bijgewerkt is, zal de TV-ontvanger opnieuw 

opstarten. Vervolgens wordt het registratiescherm van de interactieve 

TV dienst weergegeven.

Registratie
Vul uw abonneenummer en activatiecode in om uw interactieve 

TV-ontvanger te registreren. Deze gegevens vind u terug in de brief 

die u van ons hebt ontvangen.

OPSTARTEN

Registratie
Abonneenummer:

Activatiecode:

Druk op “OK” om te registreren
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Mini-gids
De mini-gids wordt geopend door tijdens het kijken van Live TV op OK  te drukken.

TV-gids
Met de TV-gids kan de planning van een programma per zender 

worden bekeken. U opent de TV-gids met de knop GUIDE :

OK :   als het geselecteerde programma op dat  

   moment op de zender te zien is, wordt de  

   TV-gids afgesloten en naar de zender  

   geschakeld. In alle andere situaties wordt  

   de informatie van het programma getoond.

:   de informatie van het geselecteerde  

   programma wordt getoond.

:  programma wordt ingepland om  

   opgenomen te worden.

        :  de vorige en volgende pagina van de  

   zenderlijst wordt getoond.

002. Kook mee met MAX Journaal JournaalNPO 2

14:15 14:30 14:30 - 14:40 14:40 - 15:00
001. NPO 1

007. RTL 7

Huidige zender Zender met kinderslot Huidig programma Pauze TV beschikbaarBegin gemist beschikbaar

Interactieve TV GIDS

Kassa
INFORMATIEF/...

Kassa
Vandaag 19:05 - 20:00

19:56
NPO 1

001. NPO 1

001. NPO 1

001. NPO 1

001. NPO 1

001. NPO 1

001. NPO 1

Journaal
NIEUWS

Ned..
MUZI...

Mijn vader is de beste!
ENTERTAINMENT

Nieuws
NIEUWS

Lachen o...
ENTERTAINME...

Harry Potter and the Half-Blood Prince
FILM/SERIE

W...
NIE...

De tv kanti..
INFORMATIEF/E...

Beruchte gevangeni...
INFORMATIEF/EDUCATIEF

De grote improvisati...
ENTERTAINMENT

Echt waar?!
ENTERTAINMENT

Di...
EN...

Weet ik veel
ENTERTAINMENT

Before We Die
FILM/SERIE

Moltalk
ENTERTAINME...

Vier hand..
INFORMATIEF/...

O...
E...

Blauw bloed
INFORMATIEF/EDUCATIEF

Victoria
FILM/SERIE

Andere tijden
INFORMATIEF/ED...

Nieuwsuur
NIEUWS

Wie is de Mol?
ENTERTAINMENT

Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve 
reportages, spannende confrontaties en handige tests.

Studio sportwinter
SPORT

Vandaag 19:30 20:15 21:00 21:45
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Je favoriete zenders
Met een favorietenlijst is het mogelijk om zelf een zenderlijst samen 

te stellen. Indien er gebruik wordt gemaakt van een favorietenlijst, 

toont de TV-gids alleen de zenders die in de favorietenlijst zijn 

ingesteld. Zenders die niet in de favorietenlijst staan, worden niet 

getoond in de TV-gids.

“Ik heb pakket X, maar ik zie de zenders niet”

Controleer of de favorietenlijst aan staat en of de zenders in de favorie-

tenlijst staan. Oplossing: zet de favorietenlijst uit of voeg de zenders toe 

aan de favorietenlijst. 

Een favorietenlijst maken: 

1. Druk op MENU  om het hoofdmenu te openen.

2. Gebruik de pijltjestoetsen om de optie TV te kiezen.

3. Gebruik de pijltjestoetsen om de optie Favorieten te selecteren.

4. Druk vervolgens op OK .

Hiernaast ziet u favorietenlijsten staan die u kunt personaliseren. Beweeg 

met de pijltjes naar beneden en selecteer de 1e lijst. Druk vervolgens op  

OK . Beweeg vervolgens met de pijltjes naar rechts om bij de zenderlijst 

te komen. Druk per zender die u wilt toevoegen op OK  om die in de 

favorietenlijst te plaatsen. Als u klaar bent, gaat u weer naar links met de 

pijltjes totdat u weer op de 1e lijst staat. U kunt hierna met de pijltjes 

bewegen naar het knopje terug, of op de menuknop  te drukken.

Interactieve TV

Favorieten 16:35

Alle zenders

Favorieten 1

Favorieten 2

Favorieten 3

Favorieten 4

Favorieten 5

Terug

Favorieten 1 Zenders

1  NPO 1

2  RTL 4

3  RTL 7

4  SBS 6

Voeg alle ze...

Verwijder all...

Druk op OK om een 
favorietenlijst te 
selecteren

NPO 2

NPO 3

Veronica/Disney XD

NET 5

RTL 8

FOX

RTL Z

Kinderslot
De titels van de geblokkeerde zenders worden niet in de 

TV-gids getoond op het moment dat het kinderslot actief is.

Geblokkeerde zender bekijken
Om de zender te kunnen bekijken, druk op OK  op de  

afstandbediening. Er wordt om de pincode van het kinderslot 

gevraagd. Voer de pincode in en druk op OK  om de zender 

te ontgrendelen.

002. Programma informatie 
verborgen vanwege het 
kinderslot

NPO 2

004. RTL 4

005. RTL 5

Dit kanaal is geblokkeerd
met het kinderslot.

Druk op OK om de TV-pincode 
in te voeren

TV-pincode invoeren:

Druk op OK om door te gaan of Back om te stoppen

Om programma’s te kunnen blokkeren of 
vrij te geven is het noodzakelijk de TV-pincode 

in te voeren

GEBLOKKEERDE ZENDERSFAVORIETE ZENDERS
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Terug

NPO 1

NPO 2

NPO 3

RTL 4

RTL 5

SBS 6

RTL 7

Veronica

Geblokkeerde zenders instellen
Instellingen van de geblokkeerde zenders zijn te vinden 

door in het hoofdmenu naar Instellingen > Geblokkeerde  

zenders te gaan. Er wordt gevraagd om een pincode.

Zenders met een markering zullen geblokkeerd worden en een 

pincode nodig hebben om te ontgrendelen.

PauzeTV
PauzeTV is beschikbaar op het moment dat het  icoon 

in de mini-gids zichtbaar is. Deze functie is niet voor alle 

programma’s en zenders beschikbaar.

Om PauzeTV te activeren, druk .

De volgende knoppen zijn beschikbaar tijdens PauzeTV:

:  Afspelen

:  Pauzeren

:  5 minuten terug

:  Achteruit spoelen

Om terug te gaan naar LiveTV, druk op . Er wordt 

gewaarschuwd dat PauzeTV gestopt wordt. Kies Bevestigen 

om PauzeTV te stoppen.

Na het instellen van een geblokkeerde zender is de zender nog 

steeds te bekijken zonder pincode. Bij het instellen van de 

geblokkeerde zenders is de interactieve TV-ontvanger ontgrendeld. 

Door in het hoofdmenu voor de optie Instellingen > Ontvanger 

vergrendelen te kiezen, wordt de interactieve TV-ontvanger 

vergrendeld en zijn de geblokkeerde zenders niet meer te zien 

zonder pincode.

Interactieve TV PAUZETV

002. JournaalNPO 2

14:15 14:30
001. NPO 1

007. RTL 7

Druk op Back om te annuleren

Bevestigen Annuleren

Je bekijkt een gepauzeerd programma.

Wil je terug naar live TV?
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Begin gemist
Begin Gemist is beschikbaar op het moment dat het  icoon in de 

mini-gids zichtbaar is. Deze functie is niet voor alle programma’s en 

zenders beschikbaar.

Druk op  om de programma-informatie te openen. Kies 

vervolgens voor de optie Begin Gemist. De volgende knoppen 

zijn beschikbaar tijdens Begin Gemist:

:  Afspelen

:  Pauzeren

:  5 minuten terug

:  Achteruit spoelen

Druk op  om terug te gaan naar LiveTV. Er wordt gewaarschuwd 

dat Begin Gemist gestopt wordt. Kies Bevestigen om Begin Gemist 

te stoppen.

Interactieve TV BEGIN GEMIST

002. JournaalNPO 2

14:15 14:30
001. NPO 1

007. RTL 7

Druk op Back om te annuleren

Bevestigen Annuleren

Je bekijkt een gepauzeerd programma.

Wil je terug naar live TV?

001. 

002.

003.

004.

005.

006. 

NPO 1

NPO 2

NPO 3

RTL 4

RTL 5

SBS 6

Journaal

Tekst-tv

Tekst-TV

Teleshop 4: Dit is mij...

Teleshop 5: Nachtlounge

Astro tv

03:15 04:00 04:45 05:30

Tekst-tv

T... Teleshop RTL De Jo...

Neder...
LEGO Ninjago
Dinsdag 07:20 - 07:45 RTL 7

15:24

Terug

Bekijk zender

Programma gemist

FILM/SERIE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus.

Programma gemist niet beschikbaar

Programma gemist
Met Programma Gemist kunt u eenvoudig programma’s terugkijken. 

Deze functie is niet voor alle programma’s en zenders beschikbaar. 

Open de TV-gids en gebruik de pijltjes toetsen om te bladeren. 

Programma Gemist is niet beschikbaar voor programma’s die grijs 

worden weergegeven.

Kies een programma die je wilt terugkijken door op OK  te drukken. 

Hiermee wordt de informatie van het programma geopend. Kies 

vervolgens de optie Programma Gemist. Zodra de optie Programma 

Gemist gekozen is, wordt de uitzending afgespeeld.

PROGRAMMA GEMIST
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Programma opnemen
Gebruik de knop  op de afstandsbediening om een gewenst 

programma op te nemen. Zorg ervoor dat u het programma bekijkt 

die u wilt opnemen. Er verschijnt een melding “De opname …. is 

gestart” om aan te geven dat het programma wordt opgenomen. 

Terugkijken
Ga in het hoofdmenu naar Media > Opnames. De interactieve 

TV-ontvanger toont een lijst met alle opnames die gemaakt zijn. 

Tevens wordt in dit scherm onderaan aangegeven hoeveel capaciteit 

er nog over is voor opnames.

Druk op de afstandsbediening op de OK  knop om de programma- 

informatie van een opgenomen programma weer te geven.

Opname inplannen
Open de TV-gids met de knop GUIDE . Selecteer met de pijltjes- 

toetsen het programma dat opgenomen moet worden. Druk op de  

knop  om de opname in te plannen. Bij het programma  

verschijnt vervolgens een opneem-icoon.

Om een opname in te plannen, druk normaal op de knop  om de 

opname-instellingen te openen. Bij de optie Herhaal zijn de volgende 

opname mogelijkheden beschikbaar:

1. Eenmalig: de opname wordt eenmalig uitgevoerd.

2. Zelfde programma elke dag: er wordt elke dag van ma t/m zo een  

 opname ingepland rond dezelfde tijd als de huidige opname.

3. Zelfde programma elke week: er wordt elke week op dezelfde  

 dag een opname ingepland rond dezelfde tijd als de huidige opname.

4. Zelfde programma elke werkdag: er wordt elke dag ma t/m vr een  

 opname ingepland rond dezelfde tijd als de huidige opname.

De opname van Pauw (15:20 - 16:40) is gestart.

Kook mee met MAX
Gisteren 10:10 - 10:45 NPO 1

15:24

Terug

Vergrendelen

Verwijderen

Afspelen

ENTERTAINMENT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus.

002. Kook mee met MAXNPO 2

14:15 14:30
001. NPO 1

007. RTL 7

Programma

Capaciteit: 197 uur beschikbaar

Datum Duur Zender Genre Beke...

Video - opnames 15:24

     Journaal

Over de kook

Pauw

Kook mee met MAX

5/4

4/4

4/4

4/4

40 min

52 min

1u 20 min

35 min

NPO 1

RTL 5

NPO 1

NPO 1

Nieuws

Entertainme...

Informatief/ ....

Entertainme...

Terug Genre: Alle

Afspelen: bestaande opname afspelen.

Verwijderen: opname verwijderen.

Vergrendelen: opname voorzien van een kinderslot.

Interactieve TV OPNEMEN
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Radio
Radiozenders zijn alleen zichtbaar in de TV-gids op het moment dat de 

optie Ga naar Radio is gekozen in het hoofdmenu. 

(U komt in het hoofdmenu door op de knop MENU  te drukken 

op de afstandsbediening.)

TV zenders zijn alleen zichtbaar in de TV-gids op het moment dat de 

optie Terug naar TV is gekozen in het hoofdmenu.

Interactieve TV RADIO

Heeft u 
hulp nodig?

U kunt ons bereiken 
op 074 - 205 10 88

12:02
dinsdag 3 augustus

Ga naar radio

Gids

Favorieten

TV Media Instellingen

Geniet ook op 
glasvezel van 
meer dan 
90 radiozenders.

“
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Afstandsbediening afstellen op TV
De afstandsbediening kan afgesteld worden op de TV. De TV 

aan/uit knop en de volumeknoppen zullen gebruikt worden om de 

TV aan te sturen in plaats van de TV-ontvanger.

1. Zet de TV aan.

2. Houd de knoppen @.-1  en def3  ingedrukt totdat de  knop  

 aangaat en blijft branden.

3. Richt de afstandsbediening op de TV en houd de  knop  

 ingedrukt.

4. Laat de  knop los op het moment dat de TV uit gaat.  

 Dit kan 5 minuten duren.

5. Druk tegelijk op 
TEXT

 en  om de wijzigingen op te slaan.  

 De  knop zal vervolgens uit gaan.

Interactieve TV AFSTELLEN

Eenmaal ingesteld kan de afstandsbediening de volgende acties op 

de TV uitvoeren:

:  TV aan/uit zetten

:  Volume aanpassen

:   Audio van de TV uitzetten

TEXT
 + :  Bron van de TV instellen

TEXT
 + OK :  Pijltjestoets en OK knop op de TV gebruiken

TEXT
 + :  Back knop gebruiken op de TV

TV functionaliteit van de 
afstandsbediening verwijderen

1. Houd de @.-1  en mno6  knoppen ingedrukt totdat de  knop  

 aan gaat en blijft branden.

2. Toets de volgende code in: wxyz9  wxyz9  mno6  

 De TV instellingen worden van de afstandsbediening verwijderd.
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