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INDOORBinnen- en buitenantenne
Installatiehandleiding

Digitale TV



Stap 1: Installatie binnenantenne

Stap 2: Ontvangst optimaliseren

1.   Controleer of het lampje van de antenne brandt. Brandt het lampje van de antenne 
niet, sluit dan de kabel van de antenne opnieuw aan.

2.  Open de Antenne Wizard in het menu ‘installatie’ en druk op ‘OK’.
3. Selecteer uw Regio, en druk op ‘OK’.
4.  De kwaliteit van het signaal wordt weergegeven. Verplaats de antenne om de groene 

balk ‘kwaliteit’ zo ver mogelijk uit te laten slaan.
  Tip: 
 • Plaats de antenne voor het raam bij voorkeur voor een houten of kunstof kozijn.
 •  Plaats de antenne zo hoog mogelijk.
 •  Houd de antenne uit de buurt van metaal, zoals aluminium kozijnen, metalen  

dakgoten, elektrisch apparatuur (inclusief uw tv-ontvanger).
 •  Is de ‘kwaliteit’ van ontvangst minder dan 60% installeer de antenne dan buiten  

(zie optionele wandmontage).
5.  Druk op de rode knop van uw afstandsbediening.
6.  U ziet nu een extra balk met ‘Sterkte’ van het signaal.
  Tip: Draai nu de antenne om de groene balk ‘Sterkte’ zo ver mogelijk uit te laten slaan. 

Installatie TV antenne
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PRESS FIRMLY UNTIL CLICK
Bis zum „Klick“ fest eindrücken
Appuyez fermement pour enclencher
Stevig drukken totdat u een klik hoort
Empuje firmemente hasta que haga clic

CONNECT ANTENNA TO TV / SET-TOP BOX
LED INDICATES POWER SUPPLY TO ANTENNA
Die Antenne an das Fernsehgerät / die Set-Top-Box anschließen
Die LED zeigt die Stromversorgung der Antenne an
Branchez l’antenne sur le téléviseur / le décodeur
Voyant LED indiquant que l’antenne est alimentée en courant
Verbind antenne met tv/settopbox
Led geeft aan dat antenne aangesloten is op het voedingsnet
Conecte la antena a la televisión / decodificador
La luz LED indicará que la antena recibe suministro

Indoor Connection
Anschluss / Connexion / Verbinding / Conexión

CHECK POLARISATION WITH NETWORK OPERATOR
Die Polarisierung mit dem Netzbetreiber überprüfen.
Vérifiez la polarisation auprès de l’opérateur du réseau
Controleer polarisatie met netwerkbeheerder
Compruebe la polarización con el operador de red
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Bevestig het voetje onderaan de antenne Sluit de kabel aan op de antenne

Zenders zoeken

TV z RADIO z

85%

Antenne Wizard

Kwaliteit 96%

OK

DIGITALE TV SIGNAAL AANWEZIG

Selecteer uw regio
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland noord (TV West)
Zuid-Holland zuid (TV Rijnmond)

Scherm 1

Scherm 2

Scherm 3



Horizontale montage 

Verticale montage 

Wandmontage TV antenne (optioneel)

Optie 1

Optie 1
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Outdoor Horizontal
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Outdoor Horizontal

Optie 2
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Outdoor Vertical
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Outdoor Vertical

Optie 2
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