Interactieve TV

Betaalpincode
Standaard is deze pincode ingesteld op 0000. Wij adviseren u deze pincode te wijzigen.
Dit kunt u eenvoudig doen via het menu van de interactieve TV-ontvanger. Ga naar
Menu > Instellingen > Betaalpincode.

Installatiehandleiding

Pincode Ouderlijk Toezicht
U kunt de weergave van de Erotheek activeren via de Pincode Ouderlijk Toezicht.
Standaard staat deze uitgeschakeld. Er zijn in de Erotheek geen afbeeldingen te zien en
er wordt een slotje weergegeven. Met deze functie beperkt u ook de toegang van
minderjarigen tot zenders en Films & Series met een leeftijdsclassificatie (vanwege geweld,
grof taalgebruik of erotiek). U kunt Ouderlijk Toezicht eenvoudig activeren met de pincode
1234. Wij adviseren u deze pincode te wijzigen. Na activatie is de leeftijd standaard
ingesteld op 16 jaar. U kunt dit zelf aanpassen naar een leeftijd tussen 1 en 18 jaar.
Dit kunt u eenvoudig doen via het menu van de interactieve TV-ontvanger. Ga naar
Menu > Instellingen > Ouderlijk Toezicht.
Let op: dit is een andere pincode dan de Betaalpincode en deze dient u apart te wijzigen.
Films & Series
Via de afstandsbediening kunt u eenvoudig films en series selecteren. U vindt de films en
series via het menu van de interactieve TV-ontvanger. Ga naar Menu > Films & Series.
Heeft u een leuke film of serie gevonden? Kies dan voor ‘Huur Film’. Om de film of serie
te kunnen betalen dient u gebruik te maken van uw Betaalpincode (zie hierboven).
Contact
De klantenservice van Online.nl kunt u 24 uur per dag online bereiken via
www.online.nl/klantenservice. Mocht u het antwoord op uw vraag niet vinden,
dan kunt u bellen met onze klantenservice op 0900 9515 (€ 0,50 per gesprek).
De telefonische klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van
9.00 tot 21.00 uur en zondag van 12.00 tot 19.00 uur. Houd uw klantnummer bij
de hand. Dan kunnen wij u sneller van dienst zijn.
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Aansluiten interactieve TV-ontvanger

TV aan/uit

(indien gekoppeld aan de TV)
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Standby

(TV-ontvanger aan/uit)

Sluit de kabels aan
Bronsignaal TV
Naar het hoofdmenu

Let op! Zorg dat
internet werkt en de
modem aan staat,
voordat u verder gaat
met het aansluiten
van de interactieve
TV-ontvanger.

Teletekst
Terug naar Live TV

Navigatieknoppen

TV Gids
Volume harder
Volume zachter

Radio
Pagina terug
Volgende zender
Vorige zender
Geluid aan/uit

Terugspoelen
Stop

TV-programma opnemen

Let op! Gebruik deze
uitgang NIET voor
het aansluiten van de
stroomadapter.

Deze ingang kan
worden gebruikt voor
een extern geluids
systeem (optioneel).
De hiervoor
benodigde kabels zijn
niet meegeleverd.

Sluit de HDMI
kabel aan op
uw TV en op de
HDMI ingang van
de interactieve
TV-ontvanger.
Stem uw TV af
op het HDMIkanaal waarop
u zojuist hebt
aangesloten.

* Let op: de USB-ingang is niet actief.

Modem

Sluit de LAN kabel
aan op de LAN
(RJ 45)poort van
uw modem en
de LAN-ingang
van de interactieve
TV-ontvanger.

Voedingsadapter

Sluit de stroom
adapter aan op
de interactieve
TV-ontvanger en
steek vervolgens
de stekker in
het stopcontact.
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U kunt de bijgeleverde afstandsbediening gebruiken om zowel uw interactieve TV-ontvanger
als uw TV te bedienen. Als u uw TV op uw afstandsbediening hebt ingesteld kunt u deze
gebruiken om:
1. Uw TV aan en uit te zetten
2. Het volume van uw TV te regelen
3.	Het bronsignaal op uw TV te selecteren (gebruik hiervoor de AV-knop, de navigatie
knoppen en de OK-knop)
De afstandsbediening instellen voor gebruik met uw TV
1. Zoek het merk van uw TV en het corresponderende nummer op in de lijst
2. Zet uw TV aan
3. Houd OK en ROOD samen ingedrukt totdat de knop TV twee keer knippert
4. Houd het corresponderende nummer (7 voor Samsung) ingedrukt totdat uw TV uit gaat
5.	U kunt uw afstandsbediening nu ook voor de TV gebruiken.
De ‘Handleiding universele afstandsbediening’ vindt u op www.online.nl/handleidingen.

Vooruitspoelen

Afspelen/pauzeren

TV

Extra informatie

In gebruik nemen van de interactieve TV-ontvanger
Volg de instructies op uw TV om de installatie te voltooien. Vervolgens kunt u
direct gebruik maken van interactieve TV van Online.nl. Meer informatie over de
mogelijkheden van Interactieve TV vindt u op www.online.nl/klantenservice.

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
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