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LAN

2  Sluit de voedingskabel van de modem aan 
op de PLC-adapter. Als u een stekkerblok 
gebruikt, sluit u deze aan op de PLC-adapter. 
Indien u over een meervoudig stopcontact 
beschikt, gelieve dan een stekkerblok aan 
te sluiten op de PLC-adapter. Om storingen te voorkomen 
raden wij u aan om de andere stopcontacten niet te gebruiken.

Basisinstallatie voor uw 1ste decoder 
(2 PLC-adapters nodig)  
Installatie van de 1ste PLC-adapter

Het nieuwe model is compatibel met het oude model. Wij raden u aan om de nieuwe PLC-adapter te 
verbinden met de modem na confi guratie van de 2 PLC-adapters.

1  Sluit een van beide 
PLC-adapters aan op het 
stopcontact. Sluit daarna 
de PLC-adapter, met 
behulp van de ethernet 
kabel aan op de modem.

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

PLC, een draadloze oplossing voor 
Proximus TV via het elektriciteitsnet
Dankzij deze oplossing kunt u uw decoder verbinden 
met uw modem, waar deze zich ook bevindt !

Basisinstallatie voor uw 1ste decoder 
(2 PLC-adapters nodig) >> pagina 3

Installatie van de PLC-adapter voor de extra decoder >> pagina 7

OF

Als u een b-box 2-modem hebt bel 0800 96 332 om uw modem te 
updaten.

OF

  Niet op deze manier

 b-box 2-modem

b-box 3-modem
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3  Confi gureer vervolgens de 2 PLC-adapters : haal de PLC-
adapters uit de stopcontacten en steek ze er weer in bij 
voorkeur in eenzelfde kamer, terwijl u bezig bent met het 
opnieuw confi gureren. Houd de toets aan de zijkant van de 
2 PLC-adapters 1 seconde ingedrukt (de volgorde is niet 
belangrijk). Zodra de confi guratie klaar is, licht het lampje 
van de 2 adapters wit op, zonder te knipperen. 
U kunt de adapters opnieuw aansluiten op de gewenste 
plaats. Dan is de installatie beëindigd.

2  Sluit de voedingskabel van de decoder aan op de PLC-adapter. Als u een stekkerblok gebruikt, sluit 
u deze aan op de PLC-adapter. Indien u over een meervoudig stopcontact beschikt, gelieve dan een 
stekkerblok aan te sluiten op de PLC-adapter. Om storingen te voorkomen raden wij u aan om de 
andere stopcontacten niet te gebruiken.

Eindconfi guratie van de 1ste PLC-adapter.

Installatie van de 2de PLC-adapter

1   Sluit de 2de PLC-adapter aan op het stopcontact. Sluit daarna de PLC-adapter, met behulp van de 
grijze kabel, aan op de decoder.

decoder

‘KLIK’‘KLIK’

OF

 b-box 2-modem

1ste PLC

 b-box 3-modem

1ste PLC

  Niet op deze manier
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Installatie van de PLC-adapter 
voor de extra decoder 
Dankzij deze bijkomende PLC-adapter, installeert u heel eenvoudig een extra tv. 
Let wel, de basisinstallatie moet vooraf al gebeurd zijn (minimaal 2 PLC-adapters).

Het nieuwe model is compatibel met het oude model. Wij raden u aan om de nieuwe PLC-adapter te 
verbinden met de modem na confi guratie van de 2 PLC-adapters.

1   Sluit de extra PLC-adapter aan op het stopcontact. Sluit deze PLC-adapter daarna via de grijze kabel 
aan op de extra decoder.

2  Houd de toets aan de zijkant van de reeds geconfi gureerde 
PLC-adapters 1 seconde ingedrukt. Het lampje
op de voorzijde moet rood knipperen.

reeds 
geconfi gureerde 

PLC

extra decoder

Eindconfi guratie van de 2de PLC-adapter

2de PLC

hdtv

decoder
HDMI-kabel 

Als het lampje rood blijft branden 
Controleer of de aansluitingen correct zijn gedaan. Als het probleem aanhoudt, initialiseer dan 
de 2 PLC-adapters opnieuw door de toets aan de zijkant van de PLC-adapter 12 seconden lang 
ingedrukt te houden totdat het lampje uitgaat. Haal de PLC-adapters uit de stopcontacten en steek 
ze er weer in bij voorkeur in eenzelfde kamer, terwijl u bezig bent met het opnieuw confi gureren. 
Houd de toets aan de zijkant van de 2 PLC-adapters 1 seconde ingedrukt (de volgorde is niet 
belangrijk). Zodra de confi guratie klaar is, licht het lampje van de 2 adapters wit op, zonder te 
knipperen. U kunt de adapters opnieuw aansluiten op de gewenste plaats.

‘KLIK’
knippert

OF
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Eindconfi guratie

4  Na enkele seconden moet het lampje van de PLC-adapter wit 
oplichten. Dan is de installatie beëindigd.

5  Sluit de voedingskabel van de decoder aan op de PLC-adapter. Als u een stekkerblok gebruikt, sluit u 
deze aan op de PLC-adapter. Indien u over een meervoudig stopcontact beschikt, gelieve dan een 
stekkerblok aan te sluiten op de PLC-adapter. Om storingen te voorkomen raden wij u aan om de 
andere stopcontacten niet te gebruiken.

3  Binnen de 2 volgende minuten houdt u de toets aan de zijkant 
van de PLC-adapter 1 seconde ingedrukt : het lampje op de 
voorzijde moet rood knipperen. PLC 

Als het lampje rood blijft branden 
Controleer of de aansluitingen correct zijn gedaan. Als het probleem aanhoudt, initialiseer dan opnieuw 
door de toets aan de zijkant van de PLC-adapter 12 seconden lang ingedrukt te houden. Het rode 
lampje knippert. Vervolgens zal het lampje wit oplichten. Herbegin de procedure dan vanaf stap 2.

PLC

extra hdtv

extra 
decoder

HDMI-kabel 
‘KLIK’

knippert

Wat betekenen de lampjes tijdens de installatie?

Het LED-lampje duidt aan dat het toestel aan staat
  Rood knipperend:  duidt aan dat het toestel niet verbonden is of dat er een 

verbindingsprobleem is.
  Wit knipperend:  duidt aan dat de confi guratie bezig is of dat het toestel in 

slaapstand staat.
      Wit: duidt aan dat het toestel geconfi gureerd en verbonden is.

  Niet op deze manier
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V.U. Ariane Marchant, Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel - 29556 - 06/2015

Geniet volop van Proximus TV ! 

Hebt u nog vragen ? 
Bel gratis 0800 22 800
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