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Meer informatie
Meer informatie over de installatie, het gebruik van jouw diensten of de meest 
actuele versie van de handleiding kan je vinden op kpn.com/digitenne.

Klantenservice
Heb je nog vragen? Kijk op kpn.com/klantenservice of bel gratis 0800-0402.  
Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

DIGITENNE

Digitenne  
Basis Ontvanger
Handleiding

Rebox tv-ontvanger huurpakket

• Installeren
• Dagelijks gebruik 
• Problemen oplossen
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�Overzicht�onderdelen�uit�pakket

Smartcard
Een�Smartcard�is�nodig�
om�Digitenne�te�kunnen�
kijken.�De�Smartcard�
plaats�je�in�de�tv-ontvan-
ger.�Zonder�Smartcard�
kun�je�alleen�Nederland�
1,�2,��en�regionale�
zenders�kijken.

Tv‑ontvanger Rebox
De�tv-ontvanger�sluit�je�
aan�op�de�antenne�en�
je�tv.�Deze�stuurt�het�
tv-signaal�door�naar�
je�tv.

Afstandsbediening 
met twee AAA 
Alkaline batterijen
Hiermee�bedien�je�de�
tv-ontvanger.

Aansluitmaterialen
•� Antenne�aansluitkabel�(,5m)
•� Antenne�verlengkabel�(5m)
•� Audiokabel�met�6�tulpstekkers
•� SCART-kabel

Antenne 
met voetje
De�antenne�
ontvangt�het�
Digitenne�signaal�
wat�door�de�KPN�
zendmasten�wordt�
verspreid.

Mis je onderdelen uit het pakket?�Neem�dan�contact�op�met�onze�Klantenservice�(zie achterkant handleiding).
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� Inleiding�Digitenne

Draadloos en voordelig tv‑kijken met Digitenne van KPN!

Digitenne�is�in�alle�vrijheid�genieten�van�digitale�televisie�en�radio.��

Geniet�van�een�haarscherp�beeld�en�perfect�geluid�waar�je�maar�wilt,�

met�de�digitale�antenne�ontvang�je�de�signalen�zo�uit�de�lucht!

Als�abonnee�van�Digitenne�ontvang�je�2�uur�per�dag�de�meest�populaire�tv-zenders�en�best�
beluisterde�radiozenders.�Kijk�op�kpn.com/digitenne�voor�het�volledige�zenderaanbod.

Let op! Per tv heb je 
een tv-ontvanger en 
Smartcard nodig om 
Digitenne te ontvangen. 
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Vragen?
Raadpleeg�eerst�de�bijlagen�om�mogelijke�vragen�of�problemen�op�te�lossen.�Voor�overige�
vragen�kijk�je�op�kpn.com/digitenneservice�of�bel�gratis�0800-002.�Wij�zijn�2�uur�per�dag�en�
7�dagen�per�week�bereikbaar.

Zorg�dat�je�in�de�buurt�bent�van�de�apparatuur�als�je�de�Klantenservice�belt.��
Vaak�kunnen�problemen�alleen�dan�worden�opgelost.
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Stap�1� Smartcard�plaatsen

In�deze�stap�ga�je�je�Digitenne�Smartcard�plaatsen.�De�Smartcard�vind�je�onder�

de�bovenste�flap�van�de�verpakking.

a)� Bij�het�afsluiten�van�je�Digitenne�abonnement�is�de�Smartcard�al�geactiveerd.��
Je�kunt�na�het�volgen�van�deze�stappen�meteen�tv-kijken.

b)� Schuif�de�Smartcard�in�de�sleuf�van�de�tv-ontvanger,�in�de�richting�van�de�pijl�op�de�kaart�met�
de�goudkleurige chip naar beneden.

c)� Druk�de�Smartcard�stevig�aan�totdat�deze�niet�meer�verder�kan.

Ga verder met Stap 2.

Let op! Plaats de 
Smartcard met de 
goudkleurige chip naar 
beneden in de sleuf van 
de tv-ontvanger.
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Stap�2� Aansluiten�tv-ontvanger

In�deze�stap�ga�je�je�tv�en�antenne�aansluiten�op�de�tv-ontvanger.��

Zorg�ervoor�dat�de�tv-ontvanger�en�je�tv�uitstaan.

Kijk in de bijlagen voor extra aansluitmogelijkheden, van bijvoorbeeld een recorder of 
versterker (zie bijlage A).
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VCR/AUX

TV

LOOP OUT

ANT IN

AUDIO

VIDEO

L

R

AC INPUT

ON/OFF

Tv-ontvanger

Tv-toestel (achterkant)

SCART-kabel

Stopcontact

VCR

TV

Antenne

Voetje

Raam
Antenne (zijkant)

Figuur 2:�De�antenne�neerzetten�met�het�voetje.�De�smalle�
zijde�in�de�richting�van�de�pijl�in�het�raamkozijn�zetten.

Figuur 1:�Antenne�en�tv-toestel�aansluiten. Figuur 3:�Batterijen�plaatsen.



1 St
ap

 2

Je�tv�en�de�tv-ontvanger�staan�uit.
a)� Sluit�de�meegeleverde�antenne�aan�op�het�aansluitpunt�[ANT IN]�van�je�tv-ontvanger�

(zie figuur 1).�Gebruik�hiervoor�de�antenne�aansluitkabel.�Plaats�de�antenne�voor�de�beste�
ontvangstkwaliteit�zo�dicht�en�hoog�mogelijk�bij�een�raam.�In�Stap��ga�je�de�antennepositie�
verder�optimaliseren.

Je�kan�de�antenne�neerzetten�met�het�voetje�(zie figuur 2).�Klik�het�voetje�onderaan�de�antenne�
vast�en�plaats�deze�op�de�gewenste�plek.

b)� Sluit�de�meegeleverde�SCART-kabel�aan�op�de�SCART-aansluiting�van�je�tv.*��
Sluit�het�andere�einde�van�de�SCART-kabel�aan�op�de�onderste�SCART-aansluiting�[TV]�van�
de�tv-ontvanger�(zie figuur 1).

c)� Plaats�de�batterijen�in�de�afstandsbediening�(zie figuur 3).
d)� Zet�de�tv�aan�en�steek�de�stekker�van�de�tv-ontvanger�in�het�stopcontact.�Zet�de�tv-ontvanger�

aan�met�de�powerknop�op�de�achterkant.

Ga verder met stap 3.

*  Voor andere aansluitmogelijkheden en het aansluiten van bijvoorbeeld een recorder of versterker (zie bijlage A).
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Stap�� Zenders�instellen

In�deze�stap�ga�je�de�zenders�installeren�en�de�antenne�op�de�meest�optimale�

manier�plaatsen.

Na�afloop�van�de�installatie�ontvangt�de�Smartcard�activatiegegevens�via�de�antenne.�
Het�kan�daarom�soms�nog�ongeveer�0�minuten�duren�voordat�je�alle�zenders�ontvangt.��
Nederland�1,�2�en��en�de�regionale�zender�ontvang�je�altijd.

Zie bijlage B als je de zenders niet (volledig) geïnstalleerd krijgt.
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Selecteer uw regio

Drenthe
Flevoland
Friesland

Gelderland
Groningen

Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland

Overijssel
Utrecht
Zeeland

Zuid-Holland (Noord)
Zuid-Holland (Zuid)

Figuur 4:�Regio�selecteren.
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Antenne Optimaliseren

Kwaliteit 96%

Ok

Digitenne Signaal Aanwezig

Zenders zoeken

[  /  ]  Kan. 

Kanaal
Totaal

Figuur 5:�Antenne�Wizard. Figuur 6:�Zenders�zoeken.
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Als�je�de�tv-ontvanger�voor�de�eerste�keer�aanzet,�kom�je�automatisch�in�het�installatiemenu.*

a)� Blader�met� / �naar�jouw�regio�en�druk�op�  OK  �(zie figuur 4).
b)� Volg�de�instructies�op�het�scherm.�De�groene�balk�naast�‘Kwaliteit’�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.�Draai�de�antenne�een�beetje�zodat�de�dunne�zijde�
verschillende�richtingen�op�wijst,�dit�kan�het�signaal�versterken.�Plaats�de�antenne�op�de�plek�
waar�de�groene�balk�het�verst�uitslaat�en�druk�op�  OK  �(zie figuur 5).�Gebruik�eventueel�de�
antenne�verleng�kabel�om�de�meest�optimale�plek�voor�de�antenne�te�vinden.

 Als je bij de balk ’Geen Digitenne signaal’ te zien krijgt, kan het zijn dat je niet de juiste regio hebt 
geselecteerd. Ga dan een stap terug met de   MENU   toets en begin weer bij a) met het selec teren 
van jouw (of de aangrenzende) regio. 

c)� De�tv-ontvanger�gaat�nu�automatisch�alle�zenders�zoeken�en�plaatst�ze�in�een�vaste�volgorde.�
Volg�de�instructies�op�het�scherm�en�druk�op�  OK  �om�de�installatie�op�te�slaan�en�af�te�sluiten�
(zie figuur 6).*

De�zenders�zijn�geïnstalleerd.

Ga verder met stap 4.

*  Geen installatiemenu zichtbaar of zenders niet (volledig) geïnstalleerd? Gebruik de Antenne Wizard om de zenders en 
ontvangst te optimaliseren (zie bijlage B).

Let op! Om in de 
meest optimale kwali-
teit tv te kijken is het 
belangrijk de juiste 
plek te vinden voor 
de antenne en deze 
eventueel een beetje 
te draaien. Je hebt een 
goede ontvangst als de 
signaalbalk naar rechts 
zo ver mogelijk groen 
uitslaat en het hoogste 
percentage weergeeft.

Tip: Soms werkt het 
signaal van de aangren-
zende regio beter voor 
je. Selecteer deze dan.
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Stap�� Dagelijks�gebruik

Je�bent�nu�klaar�om�Digitenne�te�gebruiken!�In�deze�stap�lees�je�meer�over�

hoe�je�onder�andere�de�Elektronische�Programma�Gids�gebruikt�en�je�de�juiste�

schermverhouding�voor�je�tv�instelt.�Ook�kun�je�lezen�hoe�je�opneemt�met�een�

aparte�recorder�en�andere�instellingen�regelt.

De�schermafbeeldingen�op�je�tv�kunnen�iets�afwijken�van�de�afbeeldingen�in�deze�handleiding.�
Wijzingen�in�de�afbeeldingen,�functies�of�benamingen�zijn�voorbehouden.
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MUTEPOWER

UHF SLEEP TV/EXT

ANT AUDIO

OK VOL

CH

CH

VOL

INFO

EPG FAV

1 3
2

4 6
5

7 9
8

MENU EXIT
0

Toets Uitleg

Tv-ontvanger�stand-by�of�aanzetten.

Geluid�in-�of�uitschakelen.

  1  �–�  9 
Direct�zender�selecteren�door�zender-
nummer�in�te�drukken,�cijfers�invoeren.

  MENU  Menu�opvragen�en�stap�terug�in�menu.
  EXIT  Het�menu�verlaten.

  INFO  Programma�informatie�opvragen.

Eén�keer�drukken�(tijdens�tv-kijken�of�
radio�luisteren):�Direct�terug�naar�de�
laatst�bekeken�zender.�
In�menu:�Geen�functie.

/
Tijdens�tv-kijken�of�radio�luisteren:��
wisselen�tussen�zenders.�
In�menu:�bladeren�door�menuopties.

  OK 
Zenderlijst�opvragen.��
In�menu:�optie�kiezen/selecteren.

/
Volume�niveau�verlagen�of�verhogen.�
In�menu:�bladeren�door�menuopties.

  EPG 

Eén�keer�drukken:�Elektronische�
Programma�Gids�(EPG)�openen.�
Meerdere�keren�drukken:��
EPG�op�andere�manieren�weergeven.

  FAV  Deze�toets�heeft�geen�functie.

Verschillende�functies�in�menu.

Toets Uitleg

Verschillende�functies�in�menu.

Eén�keer�drukken:�Audio�Spoor.�
Twee�keer�drukken:�Geluidsmodus.

Mozaïek�aanzetten.

  ANT  Antenne�Wizard.

Wisselen�tussen�tv-kijken�en�
radio�luisteren.

  AUDIO 
Eén�keer�drukken:�Audio�Spoor.��
Twee�keer�drukken:�Geluidsmodus.

  UHF  A/V�uitgangsinstelling.

  SLEEP 

Eén�keer�drukken:�Sleepfunctie�aanzetten.�
Meerdere�keren�drukken:��
Tijd�aanpassen�en�uitzetten.

  TV/EXT 

Wisselen�tussen�tv-kijken�via�de�
tv-ontvanger�en�een�ander�extern�
tv�kanaal.�

Teletekst�vergroten.

Teletekst�opvragen�en�weer�uitzetten�
(toets�werkt�alleen�vanuit�tv-kijken,�niet�
vanuit�het�menu�of�radio�luisteren).

  II 
Het�beeld�stilzetten�en�weer�aanzetten.��
Let op: de uitzending loopt wel door.

Figuur 7:�Afstandsbediening. Tabel 1:�Digitenne-toetsen�op�je�afstandsbediening.
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4.1 Afstandsbediening en tv-ontvanger

Leeswijzer: In�de�handleiding�worden�de�toetsen�weergegeven�met�de�symbolen�die�je�in�de�
kolom�‘Toets’�ziet.�Deze�afbeelding�kan�afwijken�van�het�symbool�op�de�afstandsbediening.

Toetsen op de afstandsbediening
In�bijgaande�tabel�(zie tabel 1)�staat�de�werking�van�de�afstandsbediening�
(zie figuur 7)�uitgelegd.
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Figuur 8:�Voorkant�van�de�tv-ontvanger. � � Figuur 9:�Achterkant�van�de�tv-ontvanger.
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Onderdelen van de tv‑ontvanger

Voorkant (zie figuur 8)
1 ��Tv-ontvanger�aan�of�in�stand-by�zetten.
2 ��Als�de�tv-ontvanger�aanstaat�toont�het�display�zenderinformatie�en/of�het�zendernummer.��

Het�display�toont�een�klok�als�deze�in�stand-by�staat.
3 ��Controlelampje�STANDBY�(Rood):�de�tv-ontvanger�staat�in�stand-by.
4 ��Controlelampje�REMOTE�(Groen):�de�tv-ontvanger�ontvangt�een�signaal�van�afstandsbediening.
5 ��Bladeren�in�menu�opties�of�wisselen�van�tv-zender.
6 ��De�sleuf�voor�de�Smartcard.��

De�Smartcard�dient�met�de�goudkleurige�chip�naar beneden�te�worden�ingevoerd.

Achterkant (zie figuur 9)
•� [ANT IN]�aansluitpunt�voor�antenne.
•� [LOOP OUT]�aansluitpunt�voor�signaal�naar�andere�tv-ontvanger.
•� [VIDEO]�aansluitpunt�voor�videosignaal�(gele�stekker).
•� [AUDIO]�aansluitpunt�voor�audio-/videokabel�naar�versterker��

(rode�stekker�in�[R]�en�witte�stekker�in�[L]).
•� [VCR/AUX]�aansluitpunt�voor�SCART-kabel�naar�je�video-/dvd-recorder.
•� [TV]�aansluitpunt�voor�SCART-kabel�naar�je�tv.
•� [AC INPUT]�(90-250V�~�50/60Hz)�elektriciteitssnoer.
•� [ON/OFF]�Aan/uit�schakelaar.
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Figuur 10:�Tv�zenders. Figuur 11:�Elektronische�Programma�Gids�(EPG).
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4.2 Tv-kijken en radio luisteren

Wisselen tussen tv en radio
•� Druk�op� �om�van�tv-kijken�naar�radio�luisteren�te�schakelen.�Druk�nog�een�keer�op� �om�

weer�terug�te�keren.

Zappen tussen zenders
•� Zappen:�zap�met� / .
•� Direct�naar�een�zender:�Toets�het�gewenste�kanaalnummer�in�met�de�numerieke�toesten.�

Selecteren�via�de�zenderlijst�(zie figuur 10):�Druk�op�  OK  ,�blader�met� / �tussen�de�zenders�
en�druk�op�  OK  �om�de�gewenste�zender�te�selecteren.�Druk�op�  EXIT  �om�het�menu�te�ver�laten�
zonder�van�zender�te�veranderen.

•� Druk�op� �om�terug�te�keren�naar�de�laatst�bekeken/beluisterde�zender.

Elektronische Programma Gids gebruiken
De�Elektronische�Programma�Gids�(EPG)�is�een�uitgebreid�programmaoverzicht�per�dag�
(zie figuur 11).�Je�ziet�in�de�Elektronische�Programma�Gids�wanneer,�welke�programma’s�worden�
uitgezonden.�Druk�op�  EPG  �om�de�Elektronische�Programma�Gids�te�openen.
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Met de volgende toetsen op je afstandsbediening bedien je de Elektronische Programma Gids:
•�   EPG  �Druk�na�het�openen�van�de�Elektronische�Programma�Gids�nog�een�keer�op�  EPG  �om�van�een�

zenderoverzicht�(verticale�weergave)�naar�een�dagoverzicht�(horizontale�weergave)�te�schakelen.
•� �Programmaoverzicht�van�de�vorige�dag�bekijken.
•� �Programmaoverzicht�van�de�volgende�dag�bekijken.
•� / �Wisselen�van�zenderoverzicht�of�bladeren�in�het�dagoverzicht.
•� / �Bladeren�in�het�zenderoverzicht�of�overige�tekst�van�de�omschrijving,�bovenin�het�

tv-scherm,�zichtbaar�maken.
•�   INFO  �Meer�informatie�over�het�geselecteerde�programma�opvragen.
•�   EXIT  �De�Elektronische�Programma�Gids�verlaten.

In de Elektronische Programma Gids kun je een herinnering instellen:
•� Programma�selecteren:�Blader�met� / / / �naar�het�gewenste�programma�en�druk�

op�  OK  .�De�tv-ontvanger�schakelt�automatisch�over�naar�dit�kanaal�als�het�geselecteerde�
programma�begint.�Er�verschijnt�een�klokje�achter�het�programma.�Druk�nog�een�keer�op�  OK  �
als�je�het�programma�niet�meer�geselecteerd�wilt�hebben.
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Figuur 12:�Minigids. Figuur 13:�Volume�balk.

Figuur 14:�Geluid�uitzetten.� Figuur 15:�Teletekst.
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Minigids met informatie over zender
Als�je�tijdens�het�kijken�of�luisteren�zapt�naar�een�andere�zender�verschijnt�onder�in�beeld�een�
minigids�met�de�programmanaam�en�wat�hierna�op�deze�zender�komt.�Deze�minigids�kun�je�ook�
tijdens�het�kijken�opvragen�door�op�  INFO  �te�drukken�(zie figuur 12).

Volume niveau regelen
Stel�het�door�jouw�gewenste�volume�(afhankelijk�van�jouw�type�tv)�eenmalig�in�via�de�afstands-
bediening�van�je�tv.�Vervolgens�kun�je�de�Digitenne�afstandsbediening�gebruiken�om�het�volume�
niveau�aan�te�passen.
•� / �Het�geluid�harder�en�zachter�zetten�(zie figuur 13).
•� �Het�geluid�uit�en�weer�aanzetten�(zie figuur 14).
•�   AUDIO  �Geluidsweergave�instellen.�Blader�met� / �naar�de�gewenste�geluidsweergave,�

druk�op�  OK  .

Tv pauzeren
Tijdens�een�uitzending�kun�je�het�beeld�stil�zetten,�druk�op�  II  .�Ondertussen�lopen�het�geluid�en�
programma�door.�Om�het�beeld�weer�aan�te�zetten�druk�je�weer�op�  II  .

Teletekst opvragen
Tijdens�het�tv-kijken�kun�je�teletekst�opvragen�door�op� �te�drukken�(zie figuur 15).�Dit�kan�
alleen�als�je�tv�kijkt�en�niet�als�je�radio�luistert�of�in�het�menu�zit.�Je�kunt�binnen�teletekst�navige-
ren�met�de�gekleurde�toetsen�onderaan�de�afstandsbediening�en�via�de�cijfertoetsen.
•� �Het�beeld�vergroten,�nog�verder�vergroten�en�weer�terug�gaan�naar�standaard�formaat.
•� / �Scrollen�naar�de�vorige/volgende�beschikbare�subpagina’s.
•�   EXIT  �Teletekst�verlaten.

Tip! Het volume kan 
ook via je versterker 
geregeld worden. 
Je versterker op 
de tv-ontvanger 
aan sluiten? 
(zie bijlage A).
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Figuur 16:�Slaapstand. Figuur 17:�Opties�van�de�scherm�verhoudingen.
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Slaapstand in‑ of uitschakelen
Je�kunt�een�sluimertijd�op�de�tv-ontvanger�instellen�(zie figuur 16).�Op�de�gekozen�tijd�wordt�de�
tv-ontvanger�automatisch�op�stand-by�gezet.
•� Druk�meerdere�keren�op�  SLEEP  �om�de�sluimertijd�aan�te�zetten,�de�tijd�te�bepalen�en�weer�uit�

te�zetten.
•� Tijdens�ingestelde�sluimertijd:�Druk�op�  SLEEP  �om�de�resterende�tijd�te�bekijken.�Druk�meerdere�

malen�om�de�sluimertijd�te�veranderen�of�uit�te�zetten.�

Schermverhouding instellen
In�de�instellingen�van�de�tv-ontvanger�kun�je�aangeven�of�je�een�breedbeeld�of�standaard�
tv-toestel�gebruikt.�Tijdens�het�tv-kijken�kun�je�de�schermverhouding�ook�tijdelijk�aanpassen.�
Druk�(meerdere�keren)�op�  0  �om�de�verschillende�opties�van�de�scherm�verhoudingen�te�zien�
(zie figuur 17)�en/of�in�te�stellen.

Let op! De sluimer-
tijd zet alleen de 
tv-ontvanger stand-
by. De tv wordt niet 
uit gezet, stel hiervoor 
de sluimertijd op je 
tv in.
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4.3 Opnemen met een aparte recorder

Je�kunt�een�video-,�dvd-�of�harddisk-recorder�op�de�Digitenne�tv-ontvanger�aansluiten�en�deze�
gebruiken�zoals�je�gewent�bent.�Zie�bijlage�A�voor�de�aansluitinstructies�van�een�recorder.�Zie�de�
handleiding�van�de�betreffende�recorder�voor�de�specifieke�gebruiksinformatie�van�de�recorder�
(zie bijlage A).�De�volgende�instructies�helpen�je�de�tv-ontvanger�op�de�juiste�manier�in�te�stel-
len�om�met�je�aangesloten�recorder�op�te�nemen.

Opnemen
Je�video-,�dvd-�of�harddisk-recorder�neemt�het�programma�op�dat�op�dat�moment�op�de�
tv-ontvanger�geselecteerd�is.�Je�kunt�dus�niet�iets�anders�bekijken�terwijl�je�een�programma�aan�
het�opnemen�bent.�Wel�kun�je�een�programma�bekijken�en�dit�tegelijkertijd�opnemen.
a)� Zap�naar�het�kanaal�dat�je�wilt�opnemen.
b)� Druk�op�de�recordknop�van�je�video-,�dvd-�of�harddisk-recorder.
c)� Je�kunt�nu�je�tv�uitzetten,�laat�wel�de�tv-ontvanger�aanstaan!

Let op! Tijdens het 
opnemen met een 
aparte recorder moet 
de tv-ontvanger altijd 
aan blijven staan. 
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Figuur 18:�Elektronische�Programma�Gids�(EPG).
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Opnames programmeren
Het�is�met�de�meeste�video-,�dvd-�of�harddiskrecoders�mogelijk�om�opnames�te�programmeren.�
Stel�de�tijd�in�op�recorder�(zie�de�handleiding�van�je�recorder�hoe�je�dit�doet).

Je�tv-ontvanger�moet�op�het�moment�van�opnemen�wel�aan-�en�op�het�juiste�kanaal�staan.�
Je�kunt�je�tv-ontvanger�instellen�zodat�dit�automatisch�gebeurt.�Dit�kan�voor�meerdere�
programma’s�achter�elkaar,�maar�niet�tegelijkertijd.
a)� Druk�op�  EPG  �om�de�Elektronische�Programma�Gids�te�openen�(zie figuur 18 en paragraaf 4.2).
b)� Blader�naar�het�programma�dat�je�op�wilt�nemen�en�druk�op�  OK  .�Je�selecteert�hiermee�

de�herinnering.
c)� Als�je�de�tijd�van�de�herinnering�iets�eerder�wilt�beginnen�om�er�zeker�van�dat�je�het�begin�van�

het�programma�niet�mist,�kun�je�de�tijd�zo�aanpassen:�Druk�vanuit�tv-kijken�op�  menu  �en�blader�
met� / �naar�het�configuratie�menu.�Blader�met� / �en�selecteer�Timer�Instellingen.�
Blader�met� / �naar�het�programma�dat�je�wilt�aanpassen�en�druk�op�  OK  .�Pas�de�opties�in�
de�timer�naar�wens�aan.

d)� Selecteer�met� / �en�  OK  �de�juiste�zender,�herhaling,�datum,�tijd�en�tijdsduur.�
Blader�naar�JA�druk�op�  OK  .

e)� Druk�op�  EXIT  �om�het�venster�te�verlaten.

Je�tv-ontvanger�schakelt�nu�automatisch�aan�of�over�naar�je�geselecteerde�programma�als�dit�
begint.�Je�kunt�je�tv-ontvanger�stand-by�zetten,�maar�haal�de�stekker�niet�uit�het�stopcontact.�
Om�deze�wekfunctie�te�annuleren�blader�je�in�de�Elektronische�Programma�Gids�weer�naar�het�
programma�met�‘het klokje’�en�druk�je�nogmaals�op�  OK  .

Let op! Tijdens het 
opnemen met een 
aparte recorder moet 
de tv-ontvanger altijd 
aan blijven staan. 

Let op! Vergeet niet om 
naast de tv-ontvanger 
ook je recorder in te 
stellen.
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Figuur 19:�Zenderlijst�met�opties.
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4.4 Zenders

Zenders permanent verwijderen
Je�kunt�zenders�uit�de�zenderlijst�permanent�verwijderen�(zie figuur 19).�Je�kunt�deze�zenders�
alleen�terug�krijgen�door�de�zenders�opnieuw�te�installeren�(zie bijlage B).
a)� Druk�op�  OK  �en�selecteer�de�zender�die�je�wilt�bewerken.
b)� Druk�op� ,�je�ziet�nu�de�optie�om�de�zender�te�verwijderen.�Selecteer�JA�door�op�  OK  �te�druk-

ken�of�druk�op�  EXIT  �om�de�optie�te�verlaten

Let op! Als een zender 
gewist is kan deze 
alleen weer worden 
toegevoegd door 
opnieuw alle zenders 
te installeren.
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Figuur 20:�Smartcardmenu,�
Volwassenheidsinstellingen.

Figuur 21:�Volwassenheidsinstellingen�opties.
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Zenders beveiligen en ontgrendelen
Er�zijn�verschillende�beveiligingsniveaus�die�je�kunt�instellen.�Zo�kun�je�zenders,�die�alleen�
geschikt�zijn�voor�volwassenen,�zichtbaar�of�juist�onzichtbaar�maken.�De�standaard�instelling�
van�de�tv-ontvanger�is�‘G’�algemene�toegang.�Dit�betekent�dat�je�de�pincode�van�de�Smartcard�
moet�invoeren�als�je�de�erotische�zender�wilt�bekijken.�Deze�pincode�is�’1234’,�tenzij�je�deze�hebt�
aan�gepast�in�een�persoonlijke�code�(zie paragraaf 4.4).

Je�kunt�zenders�ook�standaard�zichtbaar�maken,�zodat�je�niet�meer�de�pincode�in�hoeft�te�voeren.
a)� Druk�op�  MENU  ,�blader�met� / �naar�Smartcardmenu�(zie figuur 20).
b)� Blader�met� / �naar�Volwassenheidsinstellingen�en�druk�op�  OK  .
c)� Selecteer�met� / �de�instelling�die�bij�je�past�(zie figuur 21).�Als�je�‘X’�erotisch�kiest�is�ook�

de�erotische�zender�altijd�te�bekijken.
d)� Voer�nu�de�pincode�van�je�Smartcard.�Je�krijgt�nu�onder�in�het�beeld�de�melding�dat�je�

instelling�gewijzigd�is.
e)� Druk�op�  EXIT  �om�het�menu�te�verlaten.

Je�kunt�de�erotische�zender�ook�permanent�uitschakelen�voor�het�gehele�Digitenne�abonnement�
of�voor�een�specifieke�Smartcard.�Bel�hiervoor�het�gratis�nummer�0800-002.�Om�de�zender�na�het�
uitschakelen�toch�weer�aan�te�zetten�hebben�we�je�schriftelijke�aanvraag�nodig.�Bel�voor�het�adres�
de�Klantenservice�gratis�via�0800-002.�Wij�zijn�2�uur�per�dag�en�7�dagen�per�week�bereikbaar.

Let op! Je stelt het 
beveiligingsniveau 
in per Smartcard. 
Als je dus meerdere 
Smartcards hebt kun je 
per Smartcard bepalen 
wat je kunt bekijken.



2

Figuur 22:�Smartcardmenu,�Smartcard�PIN�wijzigen. Figuur 23:�Smartcard�PIN�wijzigen.

Figuur 24:�Configuratie,�Kinderslot. Figuur 25:�Pincode�tv-ontvanger�invoeren.
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4.5 Pincodes wijzigen

De pincode van je Smartcard wijzigen
De�pincode�van�je�Smartcard�heb�je�nodig�om�zenders�te�(de)blokkeren.�De�standaard�pincode�
van�de�Smartcard�is�‘1234’.�Je�kunt�zelf�een�persoonlijke�pincode�instellen.
a)� Druk�op�  MENU  �en�blader�naar�Smartcardmenu�met� / (zie figuur 22).
b)� Blader�naar�Smartcard PIN Wijzigen�met� / �en�druk�op�  OK  .
c)� Toets�eenmaal�de�huidige�en�tweemaal�de�nieuwe�pincode�in�(zie figuur 23).
d)� Je�ziet�nu�onder�in�het�scherm�‘Smartcard PIN code is aangepast!’.�Druk�op�  EXIT  �om�het�menu�

te�verlaten.

De pincode van de tv‑ontvanger wijzigen
De�pincode�van�de�tv-ontvanger�gebruik�je�als�een�soort�kinderslot.�De�standaard�pincode�van�de�
tv-ontvanger�is�‘0000’.�Je�kunt�hier�ook�een�persoonlijke�pincode�instellen.
a)� Druk�op�  MENU  ,�blader�naar�Configuratie met� / �(zie figuur 24).
b)� Blader�met� / �naar�Kinderslot�en�druk�op�  OK  .
c)� Voer�je�huidige�pincode�in.
d)� Blader�naar�Pincode Wijzigen�en�druk�op�  OK  .
e)� Voer�je�nieuwe�code�tweemaal�in�en�druk�op�  OK  �(zie figuur 25).
f)� Druk�op�  EXIT  �om�het�menu�te�verlaten.

Om�je�persoonlijke�pincodes�niet�kwijt�te�raken�of�te�vergeten,�kun�je�ze�hier�noteren:

� � � � Smartcard� � � � � � Tv-ontvanger

Let op! Als je jouw 
persoonlijke pincode 
van de Smartcard verge-
ten bent, kun je deze 
alleen via de Klanten-
service herstellen. Jouw 
persoonlijke pincode 
van de tv-ontvanger kun 
je met de masterpincode 
herstellen (zie bijlage C).





Figuur 26:�Configuratie�menu. Figuur 27:�Configuratie,�Kinderslot.
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4.6 Instellingen

De tv‑ontvanger afstellen op jouw voorkeuren
a)� Druk�op�  MENU  ,�blader�naar�Configuratie met� / �(zie figuur 26).
b)� De�onderstaande�opties�bedien�je�door�te�bladeren�met� / ,�te�selecteren�met�� / �

en�  OK  �en�weer�terug�te�keren�door�op�  MENU  �te�drukken.�Nu�heb�je�de�volgende�opties:

Tijdsinstelling
Je�kunt�de�tijd�op�je�tv-ontvanger�veranderen.�Ga�naar�Tijdsinstelling�en�kies�met� �Handmatig�
om�de�tijd�aan�te�passen.�Als�je�de�tijdinstellingen�op�Automatisch�zet�stelt�de�tv-ontvanger�zelf�
de�tijd�in�en�past�hij�automatisch�de�zomer-�en�wintertijd�aan.

Onder�Tijdsinstelling�kun�je�ook�het�Automatisch�uitschakelen�wijzigen.�Deze�functie�zorgt�dat�de�
ontvanger�op�stand-by�gaat�als�de�afstandsbediening�150�minuten�niet�is�gebruikt.�Om�deze�tijd�
aan�te�passen�of�om�de�functie�geheel�uit�te�schakelen,�ga�je�naar�Tijdsinstelling�en�druk�op�  OK  .�
Kies�met� �welke�optie�je�wilt.

Kinderslot
In�deze�functie�kun�je�de�pincode�van�de�tv-ontvanger�wijzigen�en�toegangscontroles�instel-
len�(zie figuur 27).�Verschillende�functies�kunnen�met�de�pincode�van�de�tv-ontvanger�worden�
beveiligt.�Als�je�een�van�deze�functies�beveiligt�dien�je�eerst�de�pincode�in�te�voeren�om�
de�functie�te�activeren.�De�opties�die�deze�mogelijkheid�hebben�zijn:�Systeem,�Installatie�
en�Configuratie.�Om�een�van�deze�opties�aan�te�passen�moet�je�eerst�de�pincode�invoeren.�
Standaard�is�deze�‘0000’�(zie paragraaf 4.5).
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Figuur 28:�Timer�Bewerken. Figuur 29:�Grafische�Instellingen�menu.

Figuur 30:�Taalinstellingen�menu. Figuur 31:�A/V�Uitgangsinstellingen�menu.
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Timer Instellingen
Hier�kun�je�de�tv-ontvanger�gebruiken�als�een�wekker�of�herinneringsdienst.
•� Druk�op� �om�een�timer�instelling�toe�te�voegen�(zie figuur 28).�Je�selecteert�de�zender,�

tijd�en�datum.�Bij�Modus�kun�je�instellen�of�dit�eenmalig�is�of�hoe�vaak�je�dit�wilt�herhalen.�
Selecteer�hierna�JA�en�druk�op�  OK  �om�de�instelling�te�bevestigen.

•� Druk�op� �om�een�timerinstelling�te�verwijderen.�Selecteer�JA�en�druk�op�  OK  �om�te�bevestigen.

Grafische Instellingen
In�de�Grafische Instellingen�(zie figuur 29)�kun�je�weergaves�van�een�aantal�onderdelen�van�de�
gebruikers�interface�instellen�naar�je�persoonlijke�voorkeur.
•� Info Box Positie:�Selecteer�met� / �de�positie�van�de�infobalk,�deze�kan�hoger�of�lager�

geplaatst�worden.
•� Info Box Zichtbaar:�Selecteer�met� / �het�aantal�sec.�dat�je�de�infobalk�in�beeld�wilt�hebben.
•� Volume Bar Zichtbaar:�Selecteer�met� / �het�aantal�sec.�dat�je�de�volumebalk�in�beeld�

wilt�hebben.
•� Kanaalwissel Modus:�Selecteer�met� / �Beeld Bevriezen�of�Zwart Scherm�als�manier�dat�

de�tv-zenders�wisselen�als�je�zapt�tussen�verschillende�zenders.

Taalinstellingen
Hier�kun�je�de�taal�instellen�voor�het�menu.�Selecteer�met� / �de�gewenste�taal.�Het�is�nog�
niet�mogelijk�de�taal�van�de�ondertiteling�en�het�geluid�te�veranderen�(zie figuur 30).

A/V Uitgangsinstellingen
Hier�kun�je�de�video-instellingen�aanpassen,�zoals�Tv Type�en�Tv Aspect Ratio,�Tv Formaat,�
Videouitgangsmodus,�Geluidsmodus�en�Beeld Bijstellen.�(zie figuur 31).
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Figuur 32:�Extra’s,�Spelletjes. Figuur 33:�Spelletjes�menu.

Figuur 34:�Kalender. Figuur 35:�Rekenmachine.
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4.7 Extra’s

Spelletjes
Op�de�tv-ontvanger�staan�een�aantal�spelletjes,�die�je�met�de�afstandsbediening�kunt�spelen.
a)� Druk�op�  MENU  �en�blader�met� /  Extra’s (zie figuur 32).
b)� Blader�naar�Spelletjes�en�druk�op�  OK  .�Selecteer�het�spelletje�dat�je�wilt�spelen�en�druk�op�  OK  �

(zie figuur 33).�Het�spel�wordt�gestart,�volg�de�instructies�op�het�scherm.
c)� Je�bedient�de�spelletjes�met�de�cijfertoetsen,� / / / �en�  OK  .
d)� Druk�op�  MENU  �om�het�spelletje�te�verlaten.

Kalender
Om�snel�te�zien�welke�datum�op�welke�dag�valt�kun�je�de�kalender�oproepen.
a)� Druk�op�  MENU  �en�blader�met� / �naar�Extra’s�(zie figuur 32).
b)� Selecteer�Kalender�en�druk�op�  OK  �(zie figuur 34).
c)� Blader�met� / / / .
d)� Druk�op�  MENU  �om�de�kalender�te�verlaten.

Rekenmachine
Onder�extra’s�vind�je�ook�een�rekenmachine�die�je�met�de�afstandsbediening�eenvoudig�bedient.
a)� Druk�op�  MENU  �en�blader�met� / �naar�Extra’s�(zie figuur 32).
b)� Selecteer�Rekenmachine�en�druk�op�  OK  �(zie figuur 35).
c)� Bedien�de�rekenmachine�met�de�cijfertoetsen,�  OK  �en� / / / .
d)� Druk�op�  MENU  �om�de�rekenmachine�te�verlaten.
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Figuur 36:�Tv�met�audio-/videokabel�aansluiten. Figuur 37:�Video-/dvd-recorder�aansluiten.
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A – Extra aansluitmogelijkheden

Tv met de audio‑/videokabel aansluiten
Als�je�tv�geen�SCART-aansluiting�(beschikbaar)�heeft,�kun�je�de�tv�ook�aansluiten�met�de�
mee�geleverde�audio-/videokabel.�Deze�kabel�heeft��stekkers;�geel,�wit�en�rood�(zie figuur 36).
a)� Sluit�de�gele�stekker�[VIDEO]�van�de�tv-ontvanger�en�sluit�de�andere�gele�stekker�aan�op�de�tv.
b)� Sluit�de�rode�stekker�van�de�kabel�aan�op�aansluitpunt�[R]�van�de�tv-ontvanger�en�sluit�de�

andere�rode�stekker�aan�op�de�tv.
c)� Sluit�de�witte�stekker�van�de�kabel�aan�op�aansluitpunt�[L]�van�de�tv-ontvanger�en�sluit�de�

andere�witte�stekker�aan�op�de�tv.
d)� Stel�je�tv�af�op�kanaal�AV,�EXT�of�0.

Ga verder met Stap 3 van de installatie; zenders instellen.

Video‑/dvd‑recorder aansluiten
Sluit�altijd�eerst�je�tv-toestel�en�de�antenne�aan�op�de�tv-ontvanger�(volg Stap 1–3, zie begin 
hand leiding).�Gebruik�een�SCART-kabel�om�je�video-�of�dvd-recorder�aan�te�sluiten�(zie figuur 37).
a)� Zet�alle�apparatuur�uit.
b)� Sluit�een�SCART-kabel�aan�op�het�SCART-aansluitpunt�[VCR]�van�de�tv-ontvanger.
c)� Sluit�het�andere�uiteinde�van�de�SCART-kabel�aan�achterop�je�video-�of�dvd-recorder.
d)� Noteer�de�benaming�die�bij�de�SCART-aansluiting�van�je�video-�of�dvd-recorder�staat,�je�hebt�

dit�later�nodig�bij�instellingen.�Dit�is�bijvoorbeeld:�AV,�Line�of�EXT.
e)� Zet�alle�apparatuur�weer�aan.
f)� Stel�je�video-�of�dvd-recorder�in�op�de�juiste�soort�SCART-aansluiting.�Lees�de�gebruiks-

aanwijzing�van�je�video-�of�dvd-recorder�hoe�je�dit�moet�instellen.
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Om�video’s�of�dvd’s�te�bekijken�gebruik�je�de�video-�of�dvd-recorder�als�gebruikelijk.�Bedien�hem�
met�de�afstandsbediening�van�de�video-�of�dvd-recorder.�Als�het�afspelen�niet�lukt,�sluit�dan�de�
SCART-kabel�van�je�video-�of�dvd-recorder�direct�aan�op�het�tv-toestel.

Versterker van je audioapparatuur aansluiten
Het�geluid�van�de�tv-ontvanger�hoor�je�via�je�tv.�Je�kunt�het�geluid�ook�horen�via�de�luidsprekers�
van�je�audioapparatuur.�Je�moet�dan�de�tv-ontvanger�via�de�meegeleverde�audio-/videokabel�
aansluiten�op�de�versterker.�Gebruik�de�meegeleverde�rood/wit/gele�audio-/video�kabel�om�de�
versterker�aan�te�sluiten.�De�gele�stekker�heb�je�niet�nodig�om�de�versterker�aan�te�sluiten.
a)� Zet�alle�apparatuur�uit.
b)� Sluit�het�ene�uiteinde�van�de�audio-/videokabel�aan�op�de�bijbehorende�rode�en�witte�audio-

ingangen�van�de�tv-ontvanger�(zie figuur 38).
c)� Sluit�de�andere�rode�en�witte�uiteinden�aan�op�twee�vrije�INPUT-ingangen�

van�je�versterker.�Deze�ingangen�kunnen�de�volgende�benamingen�hebben:�
AUX/CD/TAPE/TV/VCR/MD/DVD/DAT/TUNER

d)� Stel�je�versterker�af�op�de�ingang�waarop�de�tv-ontvanger�is�aangesloten,�bijvoorbeeld�op�AUX�
of�TUNER.�Lees�de�gebruiksaanwijzing�van�je�versterker�hoe�je�dit�in�moet�stellen.

e)� Zet�alle�apparatuur�weer�aan.

Home Cinema Set aansluiten
Sluit�je�Home�Cinema�Set�direct�aan�op�je�tv�(zie figuur 39).�Als�dat�niet�kan,�sluit�het�dan�op�
dezelfde�manier�aan�als�een�versterker.
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Figuur 40:�Installatie�menu. Figuur 41:�Antenne�Wizard.
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B – Zenders en ontvangst optimaliseren

Zenders opnieuw installeren
Soms�moet�of�wil�je�de�zenders�opnieuw�installeren.�Dit�kan�zijn�omdat�de�zenders�niet�of�maar�
gedeeltelijk�geïnstalleerd�zijn�of�omdat�je�Digitenne�ergens�anders�wilt�installeren,�bijvoorbeeld�op�
de�camping.�Probeer�altijd�de�zenders�via�optie�1,�de�Antenne�Wizard,�te�installeren.�Ook�bepaal�je�
met�de�Antenne�Wizard�de�juiste�locatie�voor�de�antenne,�dit�is�meestal�zo�dicht�en�hoog�mogelijk�
bij�een�raam.�Als�het�installeren�niet�lukt�via�optie�1,�kun�je�het�via�optie�2�(automatisch)�of�optie��
(handmatig)�proberen.

Optie 1: Via Antenne Wizard zenders zoeken
a)� Druk�op�  MENU  ,�blader�naar�Installatie�met� / (zie figuur 40).
b)� Blader�met� / �naar�Antenne Wizard�en�druk�op�  OK  .
c)� Blader�met� / �naar�jouw�(of�de�aangrenzende)�regio�en�druk�op�  OK  .
d)� Verplaats�of�draai�de�antenne�zodat�de�groene�balk�het�verst�uitslaat�en�druk�op�  OK  �

(zie figuur 41).�Bij�geen�ontvangst�kan�het�zijn�dat�je�een�foutieve�keuze�van�regio�hebt�
gemaakt,�ga�dan�terug�met�de�  MENU  �toets�en�selecteer�opnieuw�een�regio.�

e)� De�tv-ontvanger�gaat�nu�vanzelf�de�zenders�zoeken.�Lees�en�volg�de�instructies�op�het�scherm.�
Zodra�alle�zenders�gevonden�zijn�kun�je�op�  OK  �drukken�om�op�te�slaan�en�af�te�ronden.

Let op! Als je de 
zenders gaat instal leren 
dient de Smartcard, 
met de goudkleurige 
chip naar beneden, in 
de richting van de pijl, 
stevig vast te zitten in 
de tv-ontvanger.
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Figuur 42:�Installatie�menu. Figuur 43:�Installatie,�Zenders�Zoeken.

Groep TV zenders

1 Nederland�1,�2,��en�regionale�tv

2 RTL�,�RTL�5,�RTL�7,�SBS�6,�NET�5

 BBC�One,�BBC�Two,�MTV,�Animal�Planet,�National�Geographic�Wild,�2�Kitchen,�AT5,�
Cartoon�Network

 Veronica,�RTL�8,�één,�Canvas,�Discovery�Channel,�Eurosport�1,�Kindernet/Comedy�Central,�
Meiden�van�Holland

5 1th�Street,�Slam!TV,�Nickelodeon,�CNN,�Digitenne�info�kanaal

Groep Radio zenders

1 Radio�1,�Radio�2,�FM,�Radio�,�Radio�5,�Radio�6,�FunX�en�regionale�radio

2 Radio�Veronica,�Skyradio�101�FM,�100%NL,�Q-Music,�Classic�FM,�Radio�10�Gold,�Slam!FM

 Radio�58,�Arrow�Classic�Rock,�BNR�Nieuwsradio

 �—

5 BBC�One,�BBC�Two,�BBC�Three,�BBC�Four,�Arrow�Jazz�90.7

Tabel 2:�Zenders�per�groep.

Figuur 44:�Zenders�automatisch�zoeken.
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Optie 2: Automatisch zenders zoeken
a)� Druk�op�  MENU  ,�blader�naar�Installatie�met� / (zie figuur 42).
b)� Blader�naar�Zenders Zoeken�en�druk�op�  OK  �(zie figuur 43).
c)� Blader�naar�Zoekmodus�met� / �en�selecteer�Automatisch Zoeken�met� / �en�druk�

op�  OK  .�Controleer�dat�5V antennespanning�op�Aan�staat�(zie figuur 44).
d)� Blader�met� / �naar�Start Zoeken�en�druk�op�  OK  .
e)� De�tv-ontvanger�gaat�nu�vanzelf�de�zenders�zoeken.�Lees�en�volg�de�instructies�op�het�scherm.�

Zodra�alle�zenders�gevonden�zijn�kun�je�op�  OK  �drukken�om�op�te�slaan�en�af�te�ronden.

Optie 3: Handmatig zenders zoeken
Probeer�altijd�eerst�de�zenders�te�installeren�via�de�Antenne�Wizard�en�automatisch�Zenders�
Zoeken�(zie�optie�1�en�2).�Als�deze�methodes�niet�gelukt�zijn�volg�dan�de�onderstaande�stappen.�
Je�kunt�deze�stappen�ook�volgen�als�je�een�bepaalde�(groep)�zenders�wilt�installeren�(zie tabel 2).
a)� Druk�op�  MENU  ,�blader�naar�Installatie�met� / .
b)� Blader�naar�Zenders Zoeken�en�druk�op�  OK  .
c)� Blader�naar�Zoekmodus�met� / �en�selecteer�Handmatig met� / .�Controleer�dat�

5V antennespanning�op�Aan�staat.
d)� Blader�met� �naar�Kanaal.
e)� Zoek�in�de�tabel�het�hoogste�kanaal�voor�jouw�regio�(zie tabel 3 op de volgende pagina).�

Blader�met� / �en�vul�het�hoogste�kanaalnummer�in�voor�jouw�regio.
f)� Verplaats�de�antenne�zodat�de�oranje�balk�naast�‘Sterkte’�het�verst�uitslaat.
g)� Blader�met� �naar�Start Zoeken�en�druk�op�  OK  .
h)� De�tv-ontvanger�gaat�nu�vanzelf�de�zenders�zoeken�voor�de�eerste�groep�zenders.�Lees�en�volg�

de�instructies�op�het�scherm.�Zodra�de�zenders�gevonden�zijn�wordt�je�gevraagd�om�op�  OK  �te�
drukken.�Voer deze stappen vier keer uit om ook de overige zendergroepen te installeren.

Let op! De inhoud van 
de groepen in tabel 2 
kunnen iets afwijken,  
zie kpn.com/ 
digitenneservice voor 
het meest recente 
zenderpakket.
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Provincie Omgeving Kanaalnr. Groep

Noord-Holland�
(noord)

Alkmaar,�Den�Burg,�Enkhuizen,�Hoorn 9 1

Alkmaar,�Enkhuizen,�Hoorn 5 2

Den�Burg 29 2

Alkmaar,�Enkhuizen,�Hoorn  

Den�Burg 7 

Alkmaar,�Den�Burg,�Enkhuizen,�Hoorn 5 

Alkmaar,�Enkhuizen,�Hoorn  5

Den�Burg 1 5

Noord-Holland�
(zuid)

Amsterdam,�Haarlem,�Hilversum,�Wormer 9 1

9 2

57 

2 

27 5

Friesland Leeuwarden 2 1

55 2

 

21 

 5

Groningen Groningen 6 1

0 2

5 

 

25 5

Drenthe Smilde 60 1

0 2

5 

 

25 5

Tabel 3:�Kanaalnummers�per�regio.
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Provincie Omgeving Kanaalnr. Groep

Overijssel Deventer,�Enschede,�Hengelo,�Zwolle 22 1

6 2

2 

7 

28 5

Gelderland Apeldoorn,�Arnhem,�Doetinchem,�Nijmegen,�Oss,�Veenendaal 2 1

Apeldoorn,�Arnhem,�Doetinchem,�Veenendaal 6 2

Nijmegen,�Oss 60 2

Apeldoorn,�Arnhem,�Doetinchem,�Veenendaal 58 

Nijmegen,�Oss 1 

Apeldoorn,�Arnhem,�Doetinchem,�Veenendaal 5 

Nijmegen,�Oss 56 

Apeldoorn,�Arnhem,�Doetinchem,�Veenendaal 28 5

Nijmegen,�Oss  5

Limburg Heerlen,�Maastricht,�Roermond,�Sittard,�Venlo 5 1

Heerlen,�Maastricht,�Roermond,�Sittard,�Venlo  2

Heerlen,�Maastricht,�Roermond,�Sittard 2 

Venlo 1 

Heerlen,�Maastricht,�Roermond,�Sittard 51 

Venlo 56 

Heerlen,�Maastricht,�Roermond,�Sittard,�Venlo 27 5

Noord-Brabant Breda,�Den�Bosch,�Eindhoven,�Helmond,�Loon�op�Zand,�Oss,�Roosendaal 0 1

Breda,�Den�Bosch,�Eindhoven,�Helmond,�Loon�op�Zand,�Oss 60 2

Roosendaal 8 2

Breda,�Den�Bosch,�Eindhoven,�Helmond,�Loon�op�Zand,�Oss 1 

Roosendaal 29 

Den�Bosch,�Eindhoven,�Helmond,�Loon�op�Zand,�Oss 56 

Breda,�Roosendaal 2 

Breda,�Den�Bosch,�Eindhoven,�Helmond,�Loon�op�Zand,�Oss  5

Roosendaal 5 5

Tabel 3:�Kanaalnummers�per�regio.
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Provincie Omgeving Kanaalnr. Groep

Zeeland Goes 5 1

8 2

29 

2 

5 5

Zuid-Holland�
(noord)

Alphen�a/d�Rijn,�Delft,�Den�Haag,�Gouda,�Oegstgeest,�Scheveningen,�
Zoetermeer

52 1

9 2

57 

2 

27 5

Zuid-Holland�(zuid) Gorinchem,�Krimpen�a/d�Ijssel,�Rotterdam,�Sliedrecht,�Vlaardingen 21 1

9 2

57 

2 

27 5

Utrecht Amersfoort,�IJsselstein,�Maarssen,�Utrecht,�Veenendaal 50 1

Amersfoort,�IJsselstein,�Maarssen,�Utrecht 9 2

Veenendaal 6 2

Amersfoort,�IJsselstein,�Maarssen,�Utrecht 57 

Veenendaal 58 

Amersfoort,�IJsselstein,�Maarssen,�Utrecht 2 

Veenendaal 5 

Amersfoort,�IJsselstein,�Maarssen,�Utrecht 27 5

Veenendaal 28 5

Tabel 3:�Kanaalnummers�per�regio.



6 B
ij

la
g

e
 –

 Z
e

n
d

e
rs

 e
n

 o
n

tv
an

g
st

 o
p

ti
m

al
is

e
re

n

Provincie Omgeving Kanaalnr. Groep

Flevoland Almere,�Lelystad 26 1

Almere 9 2

Lelystad 6 2

Almere 57 

Lelystad 2 

Almere 2 

Lelystad 7 

Almere 27 5

Lelystad  5

Tabel 3:�Kanaalnummers�per�regio.
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Figuur 45:�Antenne�Wizard.
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De ontvangstkwaliteit per zender verbeteren
Je�kunt�de�ontvangst�van�een�zender�optimaliseren�met�behulp�van�de�Antenne�Wizard.�
Volg�de�volgende�stappen:
a)� Zet�je�tv-ontvanger�op�de�zender�waarvan�je�de�ontvangst�wilt�optimaliseren.
b)� Druk�op�de�  ANT  �toets�van�de�afstandsbediening.�Je�krijgt�nu�de�Antenne Wizard�te�zien.
c)� De�groene�balk�naast�‘Kwaliteit’�geeft�aan�hoe�goed�de�ontvangst�van�de�antenne�is.�Volg�

de�instructies�op�het�scherm�en�verplaats�of�draai�de�antenne�zodat�de�groene�balk�het�verst�
uitslaat�(zie figuur 45).

Ontvangstkwaliteit verbeteren door de antenne buiten te plaatsen
Via�de�Antenne�Wizard�kun�je�altijd�bekijken�hoe�goed�je�ontvangst�is�voor�een�zender.�De�beste�
ontvangst�heb�je�meestal�als�je�de�antenne�zo�dicht�mogelijk�bij�een�raam�plaatst.�Je�kunt�hier-
voor�het�meegeleverde�voetje�gebruiken�(zie Stap 2).

Glas-in-loodramen,�gecoat�glas,�dichte�metalen�luxaflex�en�bewapend�beton�hebben�invloed�
op�de�ontvangst.�In�deze�en�sommige�andere�omstandigheden�kan�het�mogelijk�zijn�dat�je�de�
antenne�buiten�op�moet�hangen�voor�een�betere�ontvangst.�De�antenne�is�hiervoor�geschikt.�
Om�de�antenne�buiten�op�te�hangen�heb�je�een�montagesetje�nodig.�Dit�montagesetje�voor�de�
antenne�voor�buiten�kun�je�bestellen�via�kpn.com,�de�KPN�winkel�of�bij�de�Klantenservice,�bel�
dan�gratis�naar�0800-002.�Wij�zijn�2�uur�per�dag�en�7�dagen�per�week�bereikbaar.

Tip! Als je een houten 
kozijn hebt kan het 
helpen om je antenne 
voor het houten kozijn 
te zetten. Hout laat 
signalen beter door 
dan glas.
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C – Problemen oplossen

Herstarten
Veel�problemen�kunnen�worden�opgelost�door�de�tv-ontvanger�te�herstarten�of�de�installatie�te�
controleren.�Volg�de�volgende�stappen�om�de�tv-ontvanger�correct�te�herstarten.
a)� Zet�de�tv-ontvanger�helemaal�uit�met�de�powerknop�op�de�achterkant.
b)� Haal�de�stekker�uit�het�stopcontact.
c)� Haal�de�Smartcard�uit�de�tv-ontvanger.�Steek�de�Smartcard�vervolgens�weer�terug�in�de�sleuf�

van�de�tv-ontvanger,�met�de�goudkleurige chip naar beneden.
d)� Steek�de�stekker�weer�in�het�stopcontact.
e)� Zet�de�tv-ontvanger�weer�aan�met�de�powerknop�op�de�achterkant.

Smartcard oppoetsen
Soms�zit�er�wat�stof�op�de�Smartcard�waardoor�hij�het�minder�goed�doet.�Poets�de�Smartcard�
bij�een�slechte�ontvangst�daarom�even�op�met�een�stofvrije,�droge�doek.�Steek�de�Smartcard�
ver�volgens�weer�terug�in�de�tv-ontvanger,�met�de�goudkleurige chip naar beneden.

Tip! Bewaar altijd je 
originele aankoop-
bewijs of ontvangst-
bewijs, want 
dit is tevens je 
garantiebewijs.
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Problemen met aansluiten en ontvangst oplossen

Je ontvangt alleen Nederland 1, 2 en 3 en jouw regionale omroep.

Oorzaken Oplossingen

De�zenders�of�je�abonnement�zijn�
(nog)�niet�geactiveerd.�

Zet�de�tv-ontvanger�na�het�(opnieuw)�installeren�van�alle�zenders�minimaal�0�minuten�
op�Nederland�1.�Dit�is�nodig�om�alle�zenders�te�activeren.�Na�activering�zijn�alle�zenders�
te�bekijken.�Heb�je�na�0�minuten�nog�geen�ontvangst�van�alle�of�bepaalde�zenders,�
probeer�dan�de�zenders�handmatig�te�installeren�(zie bijlage B).

De�Smartcard�zit�niet�of�verkeerd�
in�de�tv-ontvanger.

Zet�de�tv-ontvanger�uit.�Plaats�de�Smartcard�(opnieuw)�zo�ver�mogelijk�in�de�sleuf�van�de�
tv-ontvanger�met�de�goudkleurige chip naar beneden.�Zet�de�tv-ontvanger�aan.�Het�kan�
0�minuten�duren�voordat�de�tv-ontvanger�de�zenders�ontvangt.�Heb�je�na�het�door-
lopen�van�deze�stappen�nog�geen�ontvangst?�Kijk�op�kpn.com/digitenneservice�of�bel�
gratis�0800-002.�Wij�zijn�2�uur�per�dag�en�7�dagen�per�week�bereikbaar.

Het beeld en/of het geluid hapert vaak, je ziet stilstaande blokjes of je hebt helemaal geen beeld.

Oorzaken Oplossingen

De�antenne�is�niet�goed�op�de�
tv-ontvanger�aangesloten�of�heeft�
te�weinig�ontvangst.

Controleer�of�alle�stekkers�en�kabels�goed�op�de�tv-ontvanger�en�de�antenne�zijn�
aan�gesloten.�Verplaats�de�antenne�in�de�richting�van�een�raam.�Een�kleine�aanpassing,�
bijvoorbeeld�een�draaiing�van�de�antenne�kan�al�voldoende�zijn�om�beter�beeld�te�
ontvangen.�Zoek�anders�alle�kanalen�opnieuw�op�via�de�Antenne�Wizard�(zie bijlage B).

Er�is�een�storing�opgetreden�in�de�
tv-ontvanger.

Volg�de�stappen�‘Herstarten’�(zie begin bijlage C).�Als�de�storing�nog�niet�is�verholpen,�
kijk�dan�op�kpn.com/digitenneservice.�Op�deze�pagina�vind�je�de�storing�melding�van�
Digitenne.�Je�kunt�ook�gratis�contact�opnemen�met�de�Klantenservice�via�0800-002.�
Wij�zijn�2�uur�per�dag�en�7�dagen�per�week�bereikbaar.
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Problemen met aansluiten en ontvangst oplossen - Vervolg

Je krijgt geen beeld of geluid.

Oorzaken Oplossingen

De�apparatuur�is�niet�(goed)�
aangesloten�of�staat�uit.

Loop�nogmaals�door�de�installatie�stappen�(zie begin handleiding).�Zet�het�geluid�van�
de�tv�en�tv-ontvanger�aan.�Stel�de�tv�(indien�nodig)�in�op�het�kanaal�AV/EXT/0.

De�SCART-kabel�geeft�het�signaal�
niet�goed�door�aan�de�tv.

Haal�de�SCART-kabel�uit�de�tv-ontvanger�en�de�tv.�Plug�de�kant�die�in�de�tv�zat�in�de�
tv-ontvanger�en�de�andere�kant�in�de�tv.�Als�dit�nog�steeds�niet�werkt�kan�het�zijn�dat�de�
kabel�defect�is.�Probeer�de�tv�en�de�tv-ontvanger�dan�op�elkaar�aan�te�sluiten�met�een�
andere�SCART-kabel.

Als�je�de�tv�en�de�tv-ontvanger�op�
elkaar�hebt�aangesloten�met�een�
audio-/videokabel�is�het�mogelijk�
dat�deze�aansluiting�niet�goed�is.

Controleer�of�de�gele�stekker�van�de�audio-/video�kabel�correct�is�aangesloten�op�het�
aansluitpunt�[VCR]�van�de�tv-ontvanger�en�of�het�andere�uiteinde�is�aangesloten�op�het�
juiste�aansluitpunt�van�je�tv.�Sluit�de�rode�en�witte�stekkers�aan�op�de�audio-ingangen�
[R ‑ AUDIO ‑ L]�van�de�tv-ontvanger�en�op�de�juiste�aansluitpunten�van�je�tv�(zie bijlage A).

Geen�of�slechte�ontvangst�van�het�
tv-signaal.

Pas�de�positie�van�de�antenne�aan.�Gebruik�de�Antenne�Wizard�(zie bijlage B)�om�het�
optimale�signaal�te�vinden.

Vergroot�het�bereik�van�de�antenne�met�het�verlengsnoer�en�monteer�het�eventueel�
buiten�met�de�speciale�montageset.�Dit�is�te�verkrijgen�via�kpn.com�of�de�Klantenservice,�
bel�gratis�0800-002.�Wij�zijn�2�uur�per�dag�en�7�dagen�per�week�bereikbaar.�

De melding ‘Geen signaal’ verschijnt.

Oorzaak Oplossingen

Geen�of�slechte�ontvangst. Pas�de�positie�van�de�antenne�aan.�Gebruik�de�Antenne�Wizard�(zie bijlage B)�om�het�
optimale�signaal�te�vinden.

Vergroot�het�bereik�van�de�antenne�met�verlengsnoeren�en�eventueel�de�antenne�buiten�
(zie bijlage B).

Problemen met de verhouding van het beeldformaat.

Oorzaak Oplossing

Het�beeldformaat�is�niet�goed�
afgesteld�op�jouw�type�tv.

Pas�de�audiovisuele�instellingen�tv-type,�video-uitgang,�schermverhouding�en�beeld-
formaat�aan�(zie Stap 4).

Tip! Zorg dat je in de 
buurt bent van de 
apparatuur als je de 
Klantenservice belt. 
Vaak kunnen proble-
men alleen dan worden 
opgelost.
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Figuur 46:�Installatie,�Fabrieksinstellingen. Figuur 47:�Nieuwe�software�is�beschikbaar.
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Problemen met instellingen en software oplossen

Je hebt de tv-ontvanger verkeerd ingesteld en krijgt het niet ongedaan.

Oplossing

De�tv-ontvanger�kan�terug�gezet�worden�naar�de�fabrieksinstellingen�(zie figuur 46).�Je�wist�op�deze�manier�wel�alle�
opgeslagen�informatie�(zenders,�gewijzigde�pincodes�en�instellingen).�Druk�op�  MENU  ,�blader�naar�Installatie.�Blader�naar�
Fabrieksinstellingen�en�druk�op�  OK  .�Blader�naar�Terug Naar Fabrieksinstellingen�en�druk�op�  OK  ,�selecteer�JA�en�druk�
weer�op�  OK  .�Stel�je�zenders�opnieuw�in�via�de�Antenne�Wizard�(zie bijlage B).

Je tv-ontvanger vraagt om nieuwe software te downloaden.

Oplossing

De�tv-ontvanger�werkt�met�betrouwbare�software.�Het�kan�gebeuren�dat�deze�software�verbeteringen�nodig�heeft.�Je�krijgt�
dan�de�melding�‘Nieuwe software beschikbaar’�(zie figuur 47).�Accepteer�de�software,�door�te�controleren�of�JA�geselec-
teerd�is�en�op�  OK  �te�drukken.�Na�de�installatie�herstart�de�tv-ontvanger�automatisch.

Je hebt nieuwe software geïnstalleerd, maar het woord “End” blijft knipperen.

Oplossing

Zet�met�de�afstandsbediening�de�tv-ontvanger�uit�en�meteen�weer�aan.�Dit�moet�het�probleem�verhelpen.

De Klantenservice wil de status van de tv-ontvanger weten.

Oplossing

Deze�kun�je�vinden�in�het�menu.�Druk�op�  MENU  ,�blader�naar�Installatie�en�blader�vervolgens�naar�Ontvangerstatus�en�druk�
op�  OK  .�Hier�vind�je�gegevens�over�de�hard-�en�softwareversie.

Tip! Zorg dat je in de 
buurt bent van de 
apparatuur als je de 
Klantenservice belt. 
Vaak kunnen proble-
men alleen dan worden 
opgelost.
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Problemen met de pincode oplossen

Je bent de pincode van je Smartcard vergeten.

Oplossingen

Probeer�de�standaardpincode�van�de�Smartcard:�’1234’�en�eventueel�voor�de�zekerheid�de�pincode�van�de�tv-ontvanger.

Bel�gratis�de�Klantenservice�via�0800-002�om�de�standaardpincode�van�de�Smartcard�te�laten�herstellen.��
Wij�zijn�2�uur�per�dag�en�7�dagen�per�week�bereikbaar.

Je bent de pincode van de tv-ontvanger vergeten.

Oplossingen

Probeer�de�standaardpincode�van�de�tv-ontvanger:�’0000’�en�eventueel�voor�de�zekerheid�de�pincode�van�de�Smartcard.

Gebruik�de�masterpincode�van�de�tv-ontvanger:�‘1407’.�Ga�vervolgens�naar�Stap��(De�pincode�van�de�tv-ontvanger�wijzigen)�
om�deze�te�wijzigen�in�een�persoonlijke�code�(zie paragraaf 4.4).

Problemen met de afstandsbediening oplossen

Je tv-ontvanger reageert niet meer op de afstandsbediening.

Oorzaken Oplossingen

De�batterijen�zijn�niet�(goed)�
geplaatst�of�leeg.

Controleer�of�de�batterijen�correct�zijn�geplaatst�of�vervang�de�batterijen�door�nieuwe�
batterijen�van�het�type�AAA,�1.5�V.

Er�is�een�storing�opgetreden�in�je�
tv-ontvanger.

Volg�de�stappen�‘Herstarten’�(zie begin bijlage C).�Als�de�storing�nog�niet�is�verholpen,�
herhaal�deze�stappen�dan�nog�eens.�Blijft�het�probleem�bestaan?�Neem�dan�gratis�
contact�op�met�de�Klantenservice�via�0800-002.�Wij�zijn�2�uur�per�dag�en�7�dagen�per�
week�bereikbaar.

Tip! Zorg dat je in de 
buurt bent van de 
apparatuur als je de 
Klantenservice belt. 
Vaak kunnen proble-
men alleen dan worden 
opgelost.
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Problemen kunnen niet opgelost worden

Blijf�je�het�probleem�ervaren�en�krijg�je�het�zelf�niet�opgelost?�Kijk�op�kpn.com/digitenneservice�of�bel�gratis�0800-002.�
Wij�zijn�2�uur�per�dag�en�7�dagen�per�week�bereikbaar.�Zorg�dat�je�in�de�buurt�van�de�apparatuur�bent�als�je�de�
Klantenservice�belt.�De�meeste�problemen�kunnen�alleen�opgelost�worden�als�je�bij�het�product�in�de�buurt�bent.�

Ik wil de tv-ontvanger terug sturen

Neem�gratis�contact�op�met�de�Klantenservice�via�0800-002�om�een�retourafspraak�te�maken�en�(mogelijk)�een�vervangen-
de�tv-ontvanger�aan�te�vragen.�De�Klantenservice�is�2�uur�per�dag�en�7�dagen�per�week�bereikbaar.

Ik wil mijn abonnement opzeggen

Bel�gratis�de�Klantenservice�via�0800-002�om�je�abonnement�stop�te�zetten.�Gehuurde�tv-ontvangers�worden�bij�je�thuis�
opgehaald.�Maak�hiervoor�een�afspraak�bij�de�Klantenservice.�Wij�zijn�2�uur�per�dag�en�7�dagen�per�week�bereikbaar.
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D – Veiligheid, waarschuwingen en service mededelingen

Plaats van de tv‑ontvanger
Volg�de�volgende�instructies�voor�een�veilige�situatie:
•� Plaats�de�tv-ontvanger�niet�in�een�zeer�warme�(meer�dan�5°�C),�koude�(minder�dan�0°�C)�of�

vochtige�omgeving.
•� Plaats�de�tv-ontvanger�niet�in�direct�zonlicht�en�niet�in�de�buurt�van�warmtebronnen�zoals�een�

radiator�of�open�haard.
•� Plaats�de�tv-ontvanger�niet�op�een�onstabiel�oppervlak.
•� Blokkeer�de�ventilatieopeningen�aan�de�achter-�en�onderkant�van�de�tv-ontvanger�niet.�

Zorg�ervoor�dat�de�lucht�rondom�de�tv-ontvanger�vrij�kan�circuleren.
•� Plaats�de�tv-ontvanger�niet�in�de�buurt�van�elektronische�apparatuur�met�grote�straling,�

zoals�een�magnetron.
•� Plaats�nooit�andere�elektronische�apparatuur�bovenop�de�tv-ontvanger.

Elektriciteit
Volg�de�volgende�instructies�voor�een�veilige�situatie�op:
•� Sluit�de�tv-ontvanger�alleen�aan�op�stopcontacten�van�20�V.
•� Gebruik�geen�beschadigde�voedingskabel.
•� Raak�de�voedingskabel�niet�met�vochtige�handen�aan.
•� Houd�vloeistoffen�uit�de�buurt�van�de�tv-ontvanger.�Vochtigheid�kan�brand�of�elektrische�

schokken�veroorzaken.
•� Trek�onmiddellijk�de�stekker�van�de�tv-ontvanger�uit�het�stopcontact�als�de�tv-ontvanger�een�

vreemd�geluid�maakt,�stinkt�of�als�er�rook�uit�de�tv-ontvanger�komt.
•� Zet�de�tv-ontvanger�stand-by�als�je�hem�niet�gebruikt�om�energie�te�besparen.
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Reparatie
Open�nooit�de�behuizing�van�de�tv-ontvanger.�Dit�kan�elektrische�schokken�veroorzaken.�Probeer�
zelf�geen�reparaties�aan�dit�product�te�verrichten.�Defecten�die�door�opening�van�de�tv-ontvanger�
ontstaan,�vallen�buiten�de�garantiebepalingen�van�KPN�en�de�product�leverancier.

Je wilt je abonnementsgegevens en smartcardnummer weten?
Soms�heb�je�deze�gegevens�nodig�als�je�met�de�Klantenservice�belt.�Je�vindt�ze�in�het�
Smartcardmenu.�Druk�op�  MENU  ,�blader�naar�Smartcardmenu.�Hier�vind�je�bovenaan�een�
nummer,�dit�is�je�smartcardnummer.�Blader�naar�Abonnement Status en�druk�op�  OK  .�Hier�vind�
je�het�type,�de�start�en�eventueel�eind�datum�van�je�abonnement.�

Vragen?
Raadpleeg�eerst�de�bijlagen�om�een�mogelijk�probleem�te�verhelpen�(zie bijlage B).�Voor�overige�
vragen�kijk�je�op�kpn.com/digitenneservice�of�bel�gratis�0800-002.�Wij�zijn�2�uur�per�dag�en�
7�dagen�per�week�bereikbaar.

Aankoop‑, ontvangst‑ en verzendbewijs bewaren
Bewaar�altijd�je�originele�aankoopbewijs�of,�als�je�de�tv-ontvanger�telefonisch�of�via�kpn.com�hebt�
aangeschaft,�je�ontvangstbewijs.�

Retourzending
Mocht�er�sprake�zijn�van�een�onjuiste�bestelling,�of�mocht�je�ons�product�niet�in�de�juiste�staat�
aantreffen,�neem�dan�contact�op�met�de�Klantenservice�via�0800-002.�Stuur�in�geen�geval�een�
product�retour�zonder�contact�te�hebben�gehad�met�KPN.
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Software automatisch vernieuwen
Het�netwerk�van�KPN�stelt�regelmatig�nieuwe�software�beschikbaar,�bijvoorbeeld�als�de�software�
is�verbeterd.�De�tv-ontvanger�haalt�nieuwe�software�automatisch�op�uit�het�netwerk�als�je�de�
tv-ontvanger�uit-�en�aanzet.

Apparatuur reinigen
Je�kunt�de�buitenkant�van�de�tv-ontvanger�schoonmaken�met�een�anti-statische,�droge�doek.�
Gebruik�geen�wrijfwas�of�andere�chemische�middelen,�deze�kunnen�het�materiaal�aantasten.

Batterijen en apparatuur correct verwijderen
Batterijen�bevatten�stoffen�die�schadelijk�zijn�voor�het�milieu.�Behandel�batterijen�die�je�niet�meer�
gebruikt�als�klein�chemisch�afval.

Het�apparaat�mag�niet�met�ander�huishoudelijk�afval�worden�verwijderd�aan�het�einde�van�zijn�
gebruik.�Neem�contact�op�met�de�gemeente�waar�je�woont�om�dit�product�op�een�milieuvrien-
delijke�manier�te�laten�recyclen.�Dit�bevordert�het�hergebruik�van�de�materiaalbronnen�op�een�
duurzame�manier.
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Voeding
•� Ingangsspanning:�AC�100�~�250V,�50/60Hz
•� Type:�SMPS
•� Stroomverbruik:�7,8�Watt,�Standby�,8�Watt
•� Bescherming:�Interne�zekering�met�bliksem�beveiliging
Fysiek
•� Afmeting�(B�x�H�x�D):�260�x�55�x�210�mm
•� Gewicht�(netto):�1,2�kg
Ontvanger
•� Antenneconnector:�IEC�169-2�Female
•� Aantal�ontvangers:�1
•� Signaalfrequentie:�17�~�20MHz,�70�~�862MHz
•� Input�signaalniveau:��-78�~�-20dBm
•� Demodulatie:�OFDM
•� Kanaalbandbreedte:�6,�7�en�8�MHz
•� FFT�mode:�2K,�8K
•� Constellatie:�QPSK,�16,�2�en�6�QAM
•� Code�Rate:�1/2,�2/,�/,�5/6,�7/8
•� Guard�Interval:�1/,�1/6,�1/16�en�1/2
Digitale video en audio
•� Transportstroom:�ISO/IEC�1818�MPEG-2
•� Profiel:�MPEG-2�MP@ML
•� Beeldschermverhouding:�:�PanScan,�:�Letterbox,�16:9
•� Videoresolutie:�720�x�576,�720�x�80
•� Audio:�MPEG/Musicam�Layer�1�&�2
•� Audio�modus:�Stereo/Joint�stereo/Mono
•� Sampling�rate:�2,�,1�en�8�KHz.

Systeem
•� Hoofdprocessor:�Conexant�Virgo
•� Geheugen�Flash-ROM:�2�MB
•� SRAM:�16MB
Front bediening tv‑ontvanger
•� �toetsen,�kanaal�+,�kanaal�–�en�Standby
•� -cijferig�7-segment�LED�display�met�zendernummer�of�

tijdsaanduiding
•� 2�LEDs�Remote�en�Standby
Audio/Video aansluitingen

Type Soort

TV-SCART� RGB�en�CVBS�Video�uitgang

Audio�L�en�R�uitgang

VCR-SCART� CVBS�Video�uitgang

Audio�L�en�R�uitgang

RGB�en�CVBS�Video�ingang

Audio�L�en�R�ingang

RCA� CVBS�Video�uitgang

Audio�L�en�R�uitgang

Overige
•� CONAX�decoder
•� 1�Smartcardslot
•� Infrarood�afstandsbediening�met�6�toetsen
•� Aan/Uit�schakelaar�op�de�achterzijde

E – Technische gegevens
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� Trefwoordenlijst

Aansluiten

Home�Cinema�Set� 5,�55

tv-ontvanger� 11,�22,�25,�29,�2,�5,�5,�68

video-/dvd-recorder� 52,�5

Afstandsbediening ,�2

Antenne ,�17,�22,�56,�57,�6

Audioapparatuur 55

Audio-/videokabel 25,�52,�5,�5,�69

A/V Instellingen 6,�7

Batterijen 72,�77

Elektronische Programma Gids 22,�27,�29,�7

Fabrieksinstellingen 70,�71

Herstarten 67

Instellingen 5

Kinderslot 2,�,�,�5

Klantenservice 6,�7

Ontvangst 17,�57,�65,�68,�76

Pincode 1,�,�5,�72

Problemen oplossen 67

Radio luisteren 22,�27

SCART-kabel 1,�25,�5,�55,�69

Schermverhouding 

Slaapstand 

Smartcard

plaatsen� 9

Spelletjes 8,�9

Teletekst 22,�0,�1

Tv-kijken 5,�22,�27,�1

Tv-zenders 5

Volume niveau 22,�1

Zenders

ontgrendelen� 1

zoeken� 17,�57,�58
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, 
op namen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN. KPN behoudt zich in het geval 
van gewijzigde omstandigheden het recht voor wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze hand leiding zonder 
voorafgaand bericht.

Disclaimer
Drukfouten, prijswijzigingen en tekstuele wijzigingen voorbehouden. De meest recente versie van de handleiding vind je 
op www.kpn.com, trefwoord ‘handleidingen’.

Merken
De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van KPN.

© Copyright protection technology
This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property 
rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and certain 
limited pay‑per‑view uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited. 
U.S. patent Nos. 4,631,603, 4,577,216 and 4,819,098 licensed for limited pay‑per‑view uses only.

Overeenstemmingsverklaring van de Europese Gemeenschap
Dit product is in overeenstemming met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van het Europees Parlement 
en de Raad. De apparatuur mag worden gebruikt in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap en alle landen die lid zijn 
van de Europese Vrijhandelsorganisatie.
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Meer informatie
Meer informatie over de installatie, het gebruik van jouw diensten of de meest 
actuele versie van de handleiding kan je vinden op kpn.com/digitenne.

Klantenservice
Heb je nog vragen? Kijk op kpn.com/klantenservice of bel gratis 0800-0402.  
Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

DIGITENNE

Digitenne  
Basis Ontvanger
Handleiding

Rebox tv-ontvanger huurpakket

• Installeren
• Dagelijks gebruik 
• Problemen oplossen
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