Betaalpincode
Standaard is deze ingest eld op 0000. Wij adviseren deze pincode te
wijzigen. Dit kan je eenvoudig doen via het menu van de interact ieve tvontvanger. Ga naar Menu > Inst ellingen > Betaalpincode.

INTERACTIEVE TV

Pincode ouderlijk toezicht
Om toegang te krijgen tot de Erotheek moet je de pincode ouderlijk
toezicht invoeren. Met de pincode ouderlijk toezicht beperk je de
toegang van minderjarigen tot zenders, ﬁlms en series met een hogere
leeftijdsclassiﬁcatie (vanwege geweld, grof taalgebruik of erotiek).

Installatiehandleiding
interactieve tv-ontvanger
M7 MZ-101

Je kan het ouderlijk toezicht eenvoudig activeren met de pincode 1234.
Wij adviseren je ook deze pincode te wijzigen. Na de activatie is de
leeftijd standaard ingesteld op 16 jaar. Je kan dit zelf aanpassen naar
een leeftijd tussen de 1 en 18 jaar. Dit kan je ook eenvoudig doen via
het menu van de interact ieve tv-ontvanger. Ga naar Menu > Inst ellingen
> Ouderlijk toezicht. Let op: dit is een andere pincode dan de
betaalpincode en deze moet je apart wijzigen.
Films & Series
Via de afstandsbediening kan je eenvoudig ﬁlms en series selecteren. Je
vindt de ﬁlms en series via het menu van de interact ieve tv-ontvanger.
Ga naar Menu > Films & Series. Heb je een leuke ﬁlm of serie gevonden
die je graag wilt gaan kijken? Kies dan voor ‘Huur Film’. Om de ﬁlm of serie
te betalen moet je gebruikmaken van je betaalpincode (zie hierboven).
Contact
Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met je
alles-in-een-provider.

Televisie via internet van
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AANSLUITEN
INTERACTIEVE TV-ONTVANGER
1

Sluit de kabels aan

GEBRUIK AFSTANDSBEDIENING
Tv aan/uit (indien
gekoppeld aan de tv)

Bronsignaal tv

Let op!
Zorg ervoor dat je internet
werkt en je modem aanst
aat voordat je verdergaat
met het aansluiten van de
interact ieve tv-ontvanger.

Tv-ontvanger aan/uit

Naar het hoofdmenu

Teletekst
Terug naar live tv

Navigatieknoppen
Tv-gids
Volume harder
Volume zachter
Select ieknoppen
Terugsp oelen

*
Deze uitgang kan worden
gebruikt voor een extern
geluidssyst eem
(optioneel). De hiervoor
benodigde kabels zijn
niet meegeleverd.

Stand-by
(tv-ontvanger aan/uit)

Stop

Radio
Pagina terug
Volgende zender
Vorige zender
Geluid aan/uit
Vooruitsp oelen
Tv-programma opnemen
Afsp elen/pauzeren

TV

Sluit de HDMI-kabel
aan op je tv en op de
HDMI-ingang van
de interact ieve tvontvanger. Stem je
tv af op het HDMIkanaal waarin je
zojuist de kabel
hebt gest oken.

Modem
Sluit de LANkabel aan op
de LAN-poort
(RJ45) van je
modem en de
LAN-ingang
van de
interact ieve
tv-ontvanger.

*
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Voedingsadapter
Sluit de st roomadapter aan op
de interact ieve
tv-ontvanger en
st eek vervolgens
de st ekker in
het st opcontact .

22 In gebruik nemen van de interact ieve tv-ontvanger
Nadat je de interact ieve tv-ontvanger hebt aangesloten en aangezet (met de knop
achter op de interact ieve tv-ontvanger) zie je een rood lampje op de voorkant van
het apparaat. Druk nu op de STB-knop op de afst andsbediening om de interact ieve
tv-ontvanger uit de st and-byst and te halen. Het rode lampje zal blauw worden.
Volg nu de inst ruct ies op je televisiescherm om de inst allatie te voltooien.

Met de bijgeleverde afst andsbediening kan je zowel de interact ieve tvontvanger als je tv bedienen. Na het inst ellen van de afst andsbediening kan
je hiermee:
1. de tv aan- en uitzett en;
2. het volume regelen;
3. het bronsignaal select eren (gebruik hiervoor de AV-knop, de navigatieknoppen
en de OK-knop).
De afst andsbediening inst ellen
1. Zoek het merk van je tv en het corresp onderende nummer in de lijst die hieronder st aat.
2. Zet je tv aan.
3. Houd de OK-knop en de rode select ieknop samen ingedrukt totdat de
knop TV twee keer knippert.
4. Houd het corresp onderende nummer (b.v. 7 voor Samsung) ingedrukt totdat je tv uitgaat.
5. Je afst andsbediening is nu klaar voor gebruik.
De ‘Handleiding universele afst andsbediening’ vind je op canaldigitaal.nl/
downloads onder het kopje Handleidingen televisie.
Merk tv

Nummer

Grundig

1

Hitachi

2

JVC

3

LG

4

Panasonic

5

Philips

6

Samsung

7

Sharp

8

Sony

8

TCL

9

Thomson

9

Toshiba

0

Let op: de USB-ingang is niet act ief.
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