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Mijn afstandsbediening    V5 

Haal de plastic bescherming van de batterijen. Vervang de batterijen zodra de 
batterijniveau-indicator oplicht.  

Door Pickx navigeren

Zet je tv aan, start je TV Box door te drukken op  

Selecteer indien nodig met behulp van je afstandsbediening de juiste externe bron waarop 
de TV Box aangesloten is (AV1, HDMI1, EXT1 …). 

Gebruik de pijltjestoets   om door de menu’s te bewegen en  om te valideren.

Om sneller horizontaal en verticaal te navigeren moet je de pijltjestoets ingedrukt houden.

  Keer op elk ogenblik terug naar het hoofdmenu 

  Keer terug naar het vorige scherm

  Een programma pauzeren of herstarten

   Een programma vooruit- of terugspoelen (druk meermaals om sneller 
vooruit of terug te spoelen/de dag in de tv-gids te veranderen)



De toetsen van de afstandsbediening

 



Gebruik maar één afstandsbediening 

Bedien zowel je tv als je TV Box met afstandsbediening Proximus.
Je kan dan:

  je tv aan- en uitzetten,

  een externe bron van je tv kiezen,

    
het geluidsvolume van je tv verhogen en verlagen,

  het geluid van je tv uitzetten. 

 
Als je een Samsung-tv hebt.

Dan hoef je niet verder te lezen. Deze afstandsbediening is namelijk al klaar voor gebruik.

 
Als je een Loewe-tv hebt.

 1. Zet je tv aan.

2. Druk gelijktijdig de toetsen   en  tot de -toets oplicht.

3. Typ de code 1884 in.

4. Druk op de -toets om de tv uit te zetten.

 

Controleer of alles werkt met de -toets. Werkt het niet, start dan de 
procedure van voor af aan. 



Als je een tv van een ander merk hebt.

Volg dan onderstaande stappen:

 1. Zet je tv aan.

2.  Druk de toetsen   en  van je afstandsbediening gelijktijdig in tot de   

-toets oplicht.

3.  Houd de  -toets ingedrukt tot de tv uitschakelt (dit kan een aantal 
minuten duren).

4.  Als de tv uitgeschakeld is, laat dan meteen de toets los. Dat betekent dat de 
code gevonden werd.

5. Om af te sluiten druk je op de  -toets.

 
Richt de afstandsbediening zoals je wil

 
Het is voortaan niet meer nodig om de afstandsbediening naar je TV Box te richten. 
Gebruik gewoon een bluetoothverbinding! Dat komt goed uit als je de TV Box wil 
verbergen in een kast!

Druk op  >  > Systeem > Afstandsbediening

     Wil je deze functie deactiveren? 
 
Druk dan tegelijk gedurende enkele seconden   en   tot de 
 -toets tweemaal knippert. 
 
Vergeet de afstandsbediening niet naar de TV Box te richten zolang deze 
functie niet opnieuw geactiveerd is.

     Verschijnt het Pickx scherm niet? 
 
Met de   -toets kies je de externe bron van je tv waarop de TV Box 
aangesloten is. Je kunt dit ook doen aan de hand van de knop AV, Aux, EXT, 
HDMI op de afstandsbediening van je tv. 


