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Digitenne
Installatiekaart 
tv-ontvanger

Digitenne tv-ontvanger

Manufactured under license from Dolby Laboratories. 
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or  
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Met deze Digitenne tv-ontvanger heb je alles in huis om binnen 
10 minuten volop te genieten van tv en radio (op DVB-T1 en DVBT-2). 
Het is de voordeligste manier om tv te kijken en omdat Digitenne 
draadloos werkt, sluit je de Digitenne overal gemakkelijk aan.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op kpn.com/handleidingen, technische 
gegevens, MVO richtlijnen en voorwaarden voor gebruik van de 
Digitenne Insteekkaart.

Klantenservice: Bel gratis met mobiel
Lukt de installatie niet helemaal? Dan helpen wij je graag.  
Onze Klantexperts zijn bereikbaar via telefoonnummer 
0800-0402 (gratis), 24 uur per dag en 7 dagen in de week.  
Zorg dat je in de buurt bent van je tv-ontvanger als je de Klanten-
service belt. Vaak kunnen problemen alleen dan worden opgelost.

Retour sturen
Wanneer je dit pakket terug wilt sturen, kijk dan op 
kpn.com/retouren of neem voor instructies contact op met de 
Klantenservice van KPN.

http://www.kpn.com/handleidingen
http://www.kpn.com/retouren


Stap 1
Aansluiten tv-ontvanger

•  Sluit de antenne kabel aan op de antenne en op het aansluit-
punt [ANT IN] van je tv-ontvanger. Mocht de antenne kabel 
niet lang genoeg zijn, bestel dan gratis een langere antenne 
kabel (zie Tip 1).

•  Schuif het voetje aan de antenne tot je een klik hoort.
•  Plaats de antenne voor de beste ontvangstkwaliteit zo hoog 

mogelijk en zo dicht mogelijk bij een raam.
•  Sluit de meegeleverde HDMI-kabel1) aan op de HDMI-poort 

van je tv en op de HDMI-poort [HDMI] van je tv-ontvanger.
•  Plug de voedingskabel achterin de poort [12V DC] van je 

tv-ontvanger en steek de stekker in het stopcontact.
•  Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
•  Zet je tv aan.
•  Zet de tv-ontvanger aan met de knop POWER de achterzijde.

Stap 2
Zenders Instellen

•  Als de tv-ontvanger voor de eerste keer aan gaat, start auto-
matisch de Antenne wizard2). 

•  Blader met /  naar jouw regio en druk op OK  (zie scherm 1).
•  Volg de instructies op het scherm. De blauwe balk naast 

Kwaliteit signaal geeft aan hoe goed de ontvangst van 
Digitenne is. De pijl op de onderkant van de antenne geeft de 
richting aan waarin het signaal wordt ontvangen. Verplaats of 
draai de antenne zodanig dat de blauwe balk het verst uitslaat 
en druk op OK  (zie scherm 2).

•  Je tv-ontvanger gaat nu automatisch alle zenders zoeken en plaatst 
ze in een vaste volgorde, dit kan maximaal 10 minuten duren.3)

•  Volg de instructies op het scherm en druk op OK  om de 
installatie op te slaan en af te sluiten (zie scherm 3).

De zenders zijn geïnstalleerd. Heel veel kijk-plezier!
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Gefeliciteerd met uw nieuwe Digitenne tv-ontvanger. Deze tv-ontvanger 
ondersteunt zowel DVB-T als DVB-T2 techniek. De nieuwe T2-techniek 
wordt vanaf eind 2018 regionaal gefaseerd ingevoerd en met deze 
tv-ontvanger kunt u dus Digitenne blijven kijken op het nieuwe netwerk.

Checklist vóór het aansluiten

VOORDAT JE BEGINT

Gebruik enkel de originele kabels

Zorg dat je altijd de bijgeleverde stroomadapter en 
kabels gebruikt voor de tv-ontvanger.

Meer informatie
Ga naar kpn.com/handleidingen voor meer informatie en uitleg over 
de extra aansluitmogelijkheden van randapparatuur en het gebruik 
van Digitenne.

1) Heeft jouw tv géén HDMI poort? Lees dan de instructie op de achterzijde.
2)  Tenzij er een nieuwe software update wordt aangeboden. Installeer de software dan eerst door 

de instructies op je scherm te volgen.
3) NPO 1, 2 en 3 en de regionale zender ontvang je altijd.

0ant

987

654

321

CH

gids

VOL

OK

menu

Knoppen op de afstandsbediening

Toets Uitleg

Tv-ontvanger stand-by of aanzetten.

Corresponderende opties in beeld kiezen.

Terugspoelen/Vooruitspoelen.

Afspelen.

Stoppen met opnemen of afspelen.

Pauzeren/Live tv pauzeren.

Tv-programma direct opnemen.

Menu opvragen en uitzetten.

Direct terug naar de laatste bekeken zender en een 
stap terug in het menu.

Wisselen tussen tv en radio luisteren.

Bladeren door menu opties.

Zenderlijst opvragen. In menu: Optie kiezen.

Bladeren door menu opties.

Volume aanpassen. Hoger/lager.

Elektronische Programma Gids (EPG) openen.

Geluid in- of uitschakelen.

Naar volgende zender/naar vorige zender.

 – Direct zender selecteren of cijfers invoeren.

Antenne Wizard starten.

Teletekst oproepen.

http://www.kpn.com/handleidingen


Problemen oplossen
De meeste problemen worden verholpen door de tv-ontvanger te herstarten of de aansluiting van de kabels te controleren.

Je ontvangt alleen NPO 1, 2 en 3 en je regionale omroep
• Zet de tv-ontvanger op NPO 1. Verplaats of draai de antenne 

tot je een goede beeldkwaliteit op NPO 1 hebt.
• Wacht maximaal 10 minuten.
• Ontvang je nog steeds geen andere zenders? Probeer de 

zenders te zoeken met uitgebreid zoeken. Druk op menu  
en selecteer Zenders zoeken en Uitgebreid zoeken.

Je wordt gevraagd om een pincode
Sommige zenders kan je alleen bekijken na het invoeren van een 
pincode. Deze pincode is standaard ‘1234’.

Mijn tv heeft geen HDMI poort
Als jouw tv enkel een SCART poort heeft, bestel dan gratis een 
adapter via apparatuurvoorthuis.kpn.com met de speciale 
kortingscode: SCART+RCA2017.

Beeldkwaliteit verbeteren
• Zet de tv-ontvanger op de zender waarvan je de ontvangst 

wilt verbeteren.
• Druk op de ANT  toets van de afstandsbediening.
• Verplaats en draai de antenne langzaam met kleine stapjes 

van 45 graden zodanig dat de blauwe balk bij kwaliteit zo ver 
mogelijke uitslaat.

• Je hebt vaak de beste ontvangst als je de antenne zo hoog 
mogelijk bij een raam plaatst. Als je een houten kozijn hebt, 
kan het helpen om je antenne voor het houten kozijn te zet-
ten. Hout laat signalen beter door dan glas.

• Druk op ok .
• Heb je nog steeds geen goede beeldkwaliteit? Je kan 

de V4 of V5 antenne ook buiten bevestigen. Bestel op 
apparatuurvoorthuis.kpn.com de Digitenne montageset 
voor buiten.

Antenne kabel te kort?
Verplaats of draai je antenne om de ontvangst kwaliteit te 
verbeteren. Is de antenne kabel te kort om de antenne op 
de juiste plek te plaatsen?  
Bestel dan gratis een Digitenne Antenne Verlengkabel op 
apparatuurvoorthuis.kpn.com met de speciale kortings-
code: DGT-Antenne-Kabel.

Aansluiten extra apparatuur
 
Ook apparatuur als een Versterker of Home Cinema Set 
zijn aan te sluiten op Digitenne. Kijk in de uitgebreide 
handleiding op kpn.com/handleidingen voor instructies.

Zenders verplaatsen, vergrendelen of verbergen
 
Wil je hele zenders verplaatsen, vergrendelen met je 
pincode of geheel verbergen in de lijst (en tijdens het 
zappen)? Druk op menu , selecteer Instellingen en ga 
naar Zenderlijst. Hier kun je de zenderlijst aanpassen.

Vier tips bij het installeren van Digitenne

43

Digitale gebruikershandleiding
 
Ga naar kpn.com/handleidingen voor meer informatie en 
uitleg over alle functies van Digitenne.
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