
Stap 1
Smartcard plaatsen

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

De Smartcard vind je onder de bovenste flap 
van de verpakking.

•  Plaats de Smartcard in de richting van de pijl 
op de kaart, met de goudkleurige chip naar 
beneden in de sleuf van de tv-ontvanger, 
totdat de Smartcard niet verder kan.

Stap 2
Aansluiten tv-ontvanger

•  Sluit de antenne aansluitkabel uit het antennedoosje aan 
op de antenne en op het aansluitpunt [ANT IN] van de 
tv-ontvanger. De tweede kabel kun je aansluiten als je een 
langere kabel nodig hebt. Plaats de antenne voor de beste 
ontvangstkwaliteit zo dicht mogelijk bij een raam.

• Schuif het voetje aan de antenne tot je een klik hoort.
•  Sluit de meegeleverde SCART-kabel aan op de SCART-

poort van je tv en op de onderste SCART-poort [TV] van 
de tv-ontvanger.

•  Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
•  Zet je tv aan.
•  Steek de stekker van de tv-ontvanger in het stop contact. Zet 

de tv-ontvanger aan met de powerknop op de achterkant.

Stap 3
Zenders instellen 

Nadat de tv-ontvanger voor de eerste keer aan gaat, kom je auto-
matisch in het installatiemenu.
•  Blader met /  naar jouw regio en druk op   OK   (zie scherm 1).
•  Volg de instructies op het scherm. De groene balk naast ‘Kwaliteit’ 

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

•  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 scherm 3).

De zenders zijn geïnstalleerd.

Stap 4
Dagelijks gebruik

Je kunt nu tv-kijken met Digitenne 
van KPN!

•  Lees de uitgebreide handleiding 
voor uitleg en de mogelijk heden 
van de tv-ontvanger.
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Na de installatie ontvangt de Smartcard 

activatiegegevens via de antenne. 

Het kan daarom soms nog ongeveer  

30 minuten duren voordat je alle zenders 

ontvangt. Nederland 1, 2 en 3 en de  

regionale zender ontvang je altijd.

Kijk op de andere zijde voor een korte 
introductie in het dagelijks gebruik van 
de tv-ontvanger.
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Tips en trucs

Beeldinstellingen
Je kan de beeldinstellingen aanpassen terwijl je tv kijkt. 
Druk, eventueel meerdere malen, op de   0   van de 
afstandsbediening tot je de gewenste beeldinstelling ziet.

Ontvangst optimaliseren
•  Zet je tv-ontvanger op de zender waarvan je de ontvangst 

wilt optimaliseren.
•  Druk op de   ANT   toets van de afstandsbediening. Je krijgt 

nu de Antenne Wizard te zien.
•  De groene balk naast ‘Kwaliteit’ geeft aan hoe goed de 

ontvangst van de antenne is. Volg de instructies op het 
scherm en verplaats de antenne zodat de signaalbalk 
naar rechts ver groen uitslaat en het hoogste percentage 
weergeeft. De pijl op de onderkant van de antenne geeft 
de richting aan waarin het signaal wordt ontvangen. 
Beweeg deze kant van de antenne om een beter signaal 
te ontvangen. Druk op   OK   (zie figuur 1).

Je hebt vaak de beste ont-
vangst als je de antenne 
zo dicht mogelijk bij een 
raam plaatst.

Installatie opnieuw uitvoeren
• Druk op   MENU   van de afstandsbediening.
• Blader naar Installatie.
•  Selecteer vervolgens de Antenne Wizard en druk op   OK   

(zie figuur 2).
• Selecteer je regio en druk op   OK  . 
• Zorg voor een optimale antennepositie en druk op   OK  .
•  De tv-ontvanger zoekt nu de zenders. Druk op   OK   om de 

installatie op te slaan en af te sluiten.

Vragen?
Raadpleeg eerst de meegeleverde handleiding om 
mogelijke vragen of problemen op te lossen. Voor 
overige vragen kijk je op kpn.com/digitenneservice of 
bel gratis 0800-0402. Wij zijn 24 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.

Figuur 1: Ontvangst optimaliseren 
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Figuur 2: Menu Installatie

Herstarten van de apparatuur:

a)  Zet de tv-ontvanger uit met de powerknop op de achterkant.
b)  Haal de Smartcard uit de tv-ontvanger. Wrijf de goud-

kleurige chip van de Smartcard eventueel eerst schoon 
met een droge doek. Steek de Smartcard weer terug in de 
tv-ontvanger (goudkleurige chip naar beneden).

c)  Zet de tv-ontvanger weer aan met de powerknop op 
de achterkant.

Je hebt geen beeld.

Controleer of:
•  Alle apparatuur aanstaat?
•  De SCART-kabel stevig vast zit in de tv-ontvanger en 

je tv-toestel?
•  Je tv-toestel op het juiste kanaal staat? Het juiste kanaal 

verschilt per tv, dit kan bijvoorbeeld AV1, AV2, EXT of 0 zijn.

Je hebt slechte beeld- of geluidskwaliteit.

Zorg ervoor dat de antenne goed is aangesloten op de 
tv-ontvanger [ANT IN]. De pijl op de onderkant van de 
antenne geeft de richting aan waarin het signaal wordt 
ontvangen. Verplaats de antenne in de richting van een 
raam. Door de antenne een klein beetje te verplaatsen 
of draaien kan je al beter beeld of geluid ontvangen. 
Zoek anders alle kanalen opnieuw op (zie de instructies 
Ontvangst optimaliseren hieronder).

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

Plaats de geactiveerde Smartcard in de richting van de pijl 
met de goudkleurige chip naar beneden, zo ver mogelijk 
in de sleuf van de tv-ontvanger. Laat de tv-ontvanger na 
het installeren van de zenders minstens 10 minuten op 
Nederland 1 staan.

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 een stap terug 
in het menu.

  EXIT  Het menu verlaten.
  INFO  Programma informatie opvragen.

Een 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 

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

  FAV  Deze toets heeft geen functie.

Toets Uitleg
Verschillende functies in menu.

Verschillende functies in menu.

Eén keer drukken: audiospoor. 
Twee keer drukken geluidsmodus.

Mozaïek aanzetten.
  ANT  Antenne Wizard.

Wisselen tussen tv-kijken en 
radio luisteren.

  AUDIO  Een keer drukken: Audio Spoor.
Twee keer drukken: Geluidsmodus.

  UHF  A/V uitgangsinstelling.

  SLEEP 

Een 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 uit-
zetten (toets werkt alleen vanuit 
tv-kijken, niet vanuit het menu of 
radio luisteren).

  II  Het beeld stilzetten.  
Let op: de uitzending loopt wel door.

Problemen oplossen
De meeste problemen worden verholpen door de tv‑ontvanger te herstarten of de installatie te controleren. 
Volg de onderstaande instructies om eventuele problemen op te lossen.
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