
Installatieplan  
voor hd-decoder

Wanneer je niet alle bovenstaande elementen terugvindt in de doos bij de installatie (bekabeling...), ga dan terug naar een Proximus-verkooppunt.

Het is mogelijk dat het model van de toestellen verschilt van de illustraties.

1  Installeer de decoder
a      Op de modem sluit je de grijze ethernetkabel aan en je verbindt hem 

met de decoder.

b     Sluit de elektrische voedingskabel van de decoder aan op het 
elektrische stopcontact. Ga na of de schakelaar  op stand «I» staat 
en of de  toets van de decoder oplicht.

c      Het DSL-lampje moet branden. Het LAN lampje van de  b-box 3-modem 
of de lampjes  en/of  van de b-box 2 moeten blauw oplichten.

d     Sluit de decoder aan op de hdtv via de HDMI-kabel voor een optimale 
beeldkwaliteit. Maak gebruik van de scartkabel indien er geen HDMI-
aansluiting voorzien is op je tv. Gebruik slechts één kabel.

e     Zet je tv aan. Het startscherm verschijnt automatisch. Is dat niet het 
geval, selecteer dan de juiste uitgang van je tv waarop de decoder is 
aangesloten met behulp van de afstandsbediening van je tv (AV1, HDMI1, 
EXT1, enz).

f     Dient deze decoder ter vervanging van een andere decoder, dan moet 
je eerst je huidige decoder deactiveren. Dan kan je een maximaal aantal 
diensten van het nieuwe toestel gebruiken. Bel gratis het nummer  
0800 99 696 en volg de instructies. Bel bij voorkeur vanop een 
telefoontoestel dat aangesloten is op hetzelfde lijnnummer waarop de 
decoder werkt. Indien niet mogelijk zorg dan dat je een recente factuur  
bij je hebt.

Om te garanderen dat Proximus TV goed werkt, moet je eerst de modem installeren (zie installatiegids van de 
modem) en pas daarna de decoder.

Deze doos bevat:

1 hd-decoder 1 HDMI-kabel  
(om de decoder aan te 
sluiten op de hdtv)

1 afstandsbediening 
met batterijen

1 elektrische voedingskabel  
(om de decoder aan te 
sluiten op het elektrische 
stopcontact)

1 ethernetkabel  
(om de decoder aan te 
sluiten op de modem)

1 scartkabel  
(om de decoder aan te 
sluiten op de televisie)

LAN

b-box3

Power

DSL

USB

WAN

WPS

On/O� WI-FI

Internet

LAN

15W

Reset
USB

HDMI

SCART
S/PDIF

ETHERNET

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TM

D I G I T A L

DOLBY

LAN 1

RECHDSIG

b-box 3-modem

b-box 2-modem

elektrische voedingskabel

hd-decoder

elektrisch 
stopcontact

voorkant van de decoder

OF 

ethernetkabela 

ethernetkabel

a 

b 

b 

b 

hdtve 

voorkant van 
de modem

c 

voorkant van de modemc 

OF

HDMI-kabel

scartkabeld 

d 



Vul vervolgens je gegevens in op de verschillende configuratieschermen. Gebruik de  -toetsen om te navigeren en bevestig met .

De decoder reageert niet?  
Zet de decoder eens uit en terug aan met behulp van de schakelaar  aan de achterzijde van de decoder.  
Hierdoor zal hij heropstarten. Nadat de decoder is heropgestart, kan je na 2 minuten naar de zenders kijken en navigeren in de menu’s.

Proximus TV is nu ingesteld!

Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Daarom raden we u aan 
om ze te verwijderen via een gepast inzamelings- en recyclagesysteem. Dit systeem zal de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren. Het symbool met de doorkruiste 
vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken. Als u meer informatie wenst, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking. V.U. Ariane Marchant, Proximus NV van publiek recht, 
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel - 10038 - 02/2016 - Ref. NTE Schelde - Stk 18030115.

Alvorens te beginnen, haal de plastic bescherming 
van de batterijen van de afstandsbediening.

Je kunt de afstandsbediening aansluiten via radiofrequenties. Dit wil zeggen dat 
je de afstandsbediening niet meer naar de decoder moet richten. Komt goed uit 
als je de decoder wil verbergen in een kast!

Na installatie van de decoder ga naar  
        systeem    koppeling afstandsbediening

Als de afstandsbediening niet meer reageert, druk dan kortstondig de toetsen 
 en in. Vergeet niet de afstandsbediening naar de decoder te richten 

tijdens deze procedure.

Deze doos bevat ook een Proximus TV-handleiding waarin je een gedetailleerde 
uitleg vindt over het gebruik van de afstandsbediening.

1.  Je televisietoestel aan- en uitzetten. Dat is 
alleen mogelijk wanneer de afstandsbediening 
is ingesteld om zowel je televisie als decoder te 
bedienen.

2. Je Proximus TV-decoder aan- en uitzetten.

3.  Navigeren in de menu’s (links, rechts, omhoog, 
omlaag)/blijven duwen om snel te navigeren in 
de menu’s.

4. Je keuze bevestigen/naar de infopagina gaan. 

5.  Van zender veranderen.

6. Terug naar de vorige actie of scherm.

7.   Vervang de batterijen zodra de batterijniveau-
indicator op de afstandsbediening oplicht.

2  Maak kennis met de toetsen van de afstandsbediening

3 Configureer Proximus TV

4 Tips
 •  Geen bedrading tussen modem en decoder? Gebruik 
de PLC-adapter via het elektriciteitsnet  of de Wi-Fi 
Bridge voor een draadloze oplossing. Deze apparaten zijn 
verkrijgbaar in ieder Proximus-verkooppunt. Je kunt ze 
ook telefonisch bestellen op het gratis nummer 0800 22 800 of via onze 
website www.proximus.be/tv

 • Wil je een bijkomende tv aansluiten? Dan moet je ook een bijkomende 
decoder aansluiten. Kijk op www.proximus.be/tvmogelijkheden na of dit 
mogelijk is op jouw adres. Het aansluiten van een bijkomende decoder heeft 
een impact op het tegelijkertijd kijken en opnemen, al dan niet in hd-
kwaliteit. De volgorde waarin de hd is toegewezen aan de decoders kan je 
wijzigen door ze te desactiveren en ze dan opnieuw in de gewenste volgorde te 
activeren.  Het desactiveren doe je gewoon door 0800 99 696 te bellen. Daarna 
is het aan jou om zelf de decoders weer te activeren (zie punt 3). Activeer eerst 
de decoder waarop je hd wenst te ontvangen. 

 • Wil je een videorecorder of dvd-speler aansluiten?  
Raadpleeg onze website www.proximus.be/support
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5 Technische dienst

 • Raadpleeg de brochure ‘Hulp nodig’ in deze doos of surf naar  
www.proximus.be/support en lees de meest gestelde vragen.

 • Je kunt onze technische dienst gratis bellen op 0800 22 800, 7/7 van 
8 u tot middernacht.

Je belt ons het best vanaf de plaats waar het probleem zich voordoet.  
Zo kunnen we samen zoeken naar de oplossing. Als je ons dan ook nog 
eens belt via je gsm, kunnen we de vaste lijn onmiddellijk testen.  
Je hoeft ons dan niet meer terug te bellen.

Hou je laatste factuur bij, zodat je je lijnnummer(s) bij de hand hebt  
(rubriek ‘abonnementen’). Nieuwe klanten vinden deze informatie in  
de bevestigingsbrief.

Als het moet, kan een van onze technici ook bij je langskomen op 
weekdagen tot 20 u en op zaterdag tot 16 u.

In geval van problemen, onderbreek eerst de stroom en start 
de toestellen weer op in deze volgorde: eerst de modem, 
daarna de adapter (indien aanwezig) en daarna de decoder.

De kinderslotpincode is standaard 1234 behalve als je 
die al veranderd hebt. Heb je het verkeerde nummer 
ingevoerd? Gebruik de -toetsen om te navigeren en 
toets het juiste nummer in. Pincode vergeten? Bel dan 
gratis 0800 99 696.

 Het lijnnummer is je telefoonnummer of referentienummer 
zoals vermeld in de brief waarin de activering van Proximus 
TV werd bevestigd.

Max.
15 min
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