Installatiegids
SwipeBox

Micro

SD
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Deze doos bevat:

De afstandsbediening
12

1. Aanzetten/in standby zetten
2. Navigeren in de menu's

4

1
2

5

3

3. Volume verhogen/verlagen
4. Selecteer Proximus TV of SwipeBox
5. OK
6. Terug
7.

1 SwipeBox

1 elektrische voedingskabel
(om de SwipeBox te verbinden
met het elektrische stopcontact)

1 HDMIkabel (om de
SwipeBox te
verbinden met
de hd-tv)

Home
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8. Snelmenu
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9. De pointer activeren
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10. Lezen/Pauze
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11. Beeld in het beeld: tonen van het programma van de decoder in een klein venster

1 afstandsbediening
en knoopcel
(CR2025, 3V)

12. Infraroodzender
13. Batterij
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Wanneer u niet alle bovenstaande elementen terugvindt in de doos, of wanneer u extra materiaal nodig
hebt bij de installatie (bekabeling...), ga dan terug naar een Proximus-verkooppunt.

Gebruik de afstandsbediening om de taal te kiezen en de wiﬁ in te stellen.
U kunt er ook het geluid mee aanpassen en een video afspelen.
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1. Uw SwipeBox aansluiten
Als de stekker in het stopcontact zit, start uw SwipeBox automatisch.
We raden u aan om uw modem via een draadloze verbinding aan te sluiten op de SwipeBox.
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2. Conﬁgureer de SwipeBox
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Wanneer u de SwipeBox verbonden hebt, zet u de tv aan.
Volg de instructies op het scherm.
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Kies met behulp van de afstandsbediening de taal.

- optie WPS (aanbevolen): kies de optie WPS voor een automatische instelling met behulp
van de WPS-knop van uw modem b-box- 2 of b-box 3.
Internet
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Als u kiest voor een draadloze verbinding tussen uw modem en SwipeBox,
dan hebt u 2 mogelijkheden:
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3. Download de SwipeBox-app

OF

- handmatige optie: selecteer het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken en voer uw
wachtwoord in met de afstandsbediening.

Download de gratis SwipeBox-app op uw smartphone of tablet.

U kunt nu uw foto’s, ﬁlmpjes, muziek... op uw tv bekijken.

Proximus wijst alle aansprakelijkheid voor de goede werking en de wettigheid van de diensten en applicaties van derden af.
De inhoud en de voorgeselecteerde applicaties kunnen op elk ogenblik door Proximus worden gewijzigd.
De SwipeBox is voorbehouden voor niet-commercieel privégebruik binnen de familiekring.
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