
Het nieuwe menu van 
Proximus TV onder de loep!

Hou deze 
minigids 
goed bij!
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Hier staan al je 
(geprogrammeerde) 
opnames, je gehuurde 
programma’s én je 
onbeperkte Pass’en. 

Iets zoeken 
in alle menu’s.

Alle instellingen 
van je decoder 
en info over je 
account.

Je toegang tot 
je televisie- en 
radiozenders en 
je tv-gids. 

Hier huur je een 
fi lm of serie 
of activeer je 
een optie. 

mijn bibliotheek shoptelevisie

Menu

Het nieuwe menu? Kinderspel
Het menu is veel luchtiger. Makkelijker én sneller te gebruiken. 
Je beleeft televisie op een nieuwe manier. Meer weten? Volg deze gids!
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Door het menu van 
Proximus TV gaan, 
hoe doe je dat?
Simpel: net zoals altijd!

Het menu ziet er anders uit maar 
de toetsen zijn hetzelfde gebleven. 

Alles begint in het midden! 
Gebruik de pijlen om door de menu’s te bewegen, bevestig je keuze 
met , druk op  om terug te keren naar het vorige scherm. 
Met  keer je op elk ogenblik terug naar het hoofdmenu.

Programma’s van een zender raadplegen en ze heropstarten of 
opnemen? Dat kan je ook doen door op de pijltjestoetsen te drukken 
terwijl je tv aan het kijken bent.

Hulp nodig?

Twijfel je aan iets? Druk op de  toets. 

In de demo’s wordt alles haarfi jn uitgelegd: het is makkelijk!
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Het hoger niveau zijn beelden
Neem de kortste weg. Navigeer van links naar rechts om je keuze te maken.
In het midden (naar ‘televisie’): de zender die je het laatst bekeek.
Rechts (naar ‘shop’): selectie van fi lms en series
Links (naar ‘mijn bibliotheek’): je opnames, je onbeperkte Pass’en en je gehuurde programma’s

Het lagere niveau zijn tekstmenu’s
Zo scrol je op de klassieke manier door alle menu’s en gedetailleerde rubrieken.

Met de toetsen ga je van het ene naar het niveau.

Zo ga je door het menu zoals jij het wil!Het hoofdmenu telt 2 niveaus

Menu
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tv-gidstv-zenders 

Hoe bekijk ik mijn zenders en hoe zap ik? 
Simpel! In één oogopslag zie je wat er op tv is. 
MENU > televisie > nu op tv 
Gebruik de pijltjes om verder door het menu te gaan.

Waar vind ik de tv-gids, mijn programma’s en 
de programma’s beschikbaar via TV Replay? 
Volg de gids!
MENU > televisie > tv-gids
Navigeer met de pijltjes door de programma’s. Met de  en -toetsen verander je de dag 
in de tv-gids. De programma’s beschikbaar via TV Replay herken je aan het -pictogram. 
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Waar zijn mijn opnames?
Allemaal in je bibliotheek!
MENU > mijn bibliotheek > mijn fi lms, series en tv > mijn opnames

En programma’s opnemen? 
Nog altijd even eenvoudig! 
Direct opnemen
Terwijl je naar een programma kijkt, kun je op ieder ogenblik opnemen 
door gewoon op de toets  te drukken.  

Een opname via de tv-gids programmeren
Selecteer het gewenste programma in de tv-gids, 
druk op  en volg de instructies op het scherm. 

Opnames

MENU > mijn bibliotheek > mijn fi lms, series en tv > mijn opnamesMENU > mijn bibliotheek > mijn fi lms, series en tv > mijn opnames
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Hoe huur ik een fi lm, serie 
of tv-programma? 
Duik in de shop, hij is 24/24 open!
MENU > shop
Ontdek onze aanbevelingen en onze fi lmcatalogus. Selecteer nu nog sneller wat je wil bekijken, dankzij de talrijke 
selectiecriteria (onlangs toegevoegd, populair, van a tot z …).. Druk op  en volg de stappen op het scherm: 
dit is niet veranderd!

ShopOptie 
activeren 
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Kan ik zelf een 
voetbalabonnement, 
een Pass of een andere 
tv-optie activeren? 
Tuurlijk! Shop gerust!
MENU > shop > een optie activeren
Voetbalfan? Je kinderen smeken je om 
meer tekenfi lms? In de shop vind je 
direct wat je zoekt! 
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Hebben je kinderen je tv ingepalmd? Kijk Proximus TV op je smartphone of tablet! Download eerst de 
Proximus TV-app in de store (Apple, Google of Windows) en installeer de app op al jouw mobiele toestellen. 
Je zult zien: navigeren via de app is net hetzelfde. 

Download de Proximus TV-app 

via Google Play, App Store of Windows 
Store. Ook beschikbaar op computer 
op www.proximustv.be

Wat als ik verschillende programma’s 
tegelijkertijd wil bekijken? 
Met de Proximus TV-app kijk je tv op al je schermen!

Proximus TV-
app

Download de Proximus TV-app 

via Google Play, App Store of Windows 
Store. Ook beschikbaar op computer 
op www.proximustv.be
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Hulp nodig? 
De interactieve demo’s gidsen je door Proximus TV. 
  
Druk op de toets  van je afstandsbediening. 

 

Heb je nog vragen? Surf dan naar www.proximus.be/hulptv
 je vindt er een antwoord op veelgestelde vragen. 


