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Aansluiten van uw TV-ontvanger
1.	
Voordat u de TV-ontvanger kunt aansluiten, dient u een werkende internetverbinding
te hebben via uw Solcon modem.
2.	Plaats uw TV-ontvanger in een vrije omgeving, zodat de warmteafvoer
niet gehinderd wordt.
3.	Zoek de locatie waar uw DSL- of glasvezelaansluiting binnenkomt (veelal in de
meterkast) en bepaal welke van de drie volgende situaties op u van toepassing is.
(Zie pag. 4 en 5).

Situatie 1 > Sluit de netwerkkabel aan op de 2e, 3e of 4e poort van het Solcon
glasvezelmodem(a) en verbind deze met de LAN 10/100 poort van uw TV-ontvanger(c).

Situatie 2 > Sluit de netwerkkabel aan op de 2e, 3e of 4e poort van het Solcon
glasvezelmodem(b) en verbind deze met de LAN 10/100 poort van uw TV-ontvanger(c).
	Indien situatie 1 en 2 niet van toepassing zijn, volg dan situatie 3. Voor de regio’s
Harderwijk, Giessenlanden en Waalre is ook situatie 3 van toepassing.

Situatie 3 > Sluit een netwerkkabel aan op de 2e , 3e of 4e gele poort van
het Solcon modem(d) en verbind deze met de LAN 10/100 poort
van uw TV-ontvanger (c) .
4.	Sluit de bijgeleverde HDMI-kabel aan op uw TV-ontvanger en verbind
deze met de HDMI-aansluiting van uw TV-toestel.
5. Sluit de bijgeleverde voedingsadapter aan op de “spanningsaansluiting”
van de TV-ontvanger en steek de stekker in het stopcontact.
6.	
Selecteer met de afstandsbediening van uw TV-toestel de HDMI ingang.
(Hiervoor kunt u de handleiding van uw TV-toestel raadplegen).
7.	
Zet de TV-ontvanger aan. Hiervoor gebruikt u de afstandsbediening van de
TV-ontvanger. Druk op de aan/uit knop, en volg de instructie voor het invoeren
van uw TV-accountnummer en pincode. Beide heeft u eerder in een afzonderlijke
e-mail ontvangen van Solcon. Uw TV-ontvanger is nu klaar voor gebruik.
8.	
Om TV te kijken op uw tablet/smartphone, download u de Solcon TV App
in de Google Play Store (Android) of App Store (iOS). Vervolgens logt u
via de Solcon TV App in met uw TV accountnummer en pincode. Zodra u
bent ingelogd kunt u TV kijken via uw tablet/smartphone. De Solcon TV App
is te gebruiken in heel Nederland.
Lees meer op: www.solcon.nl/solcontv
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Situatie 3
DSL- of
Glasvezelaansluiting

(d) Solcon modem*

poort 2, 3 of 4
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* De afbeelding kan afwijken van het
modem dat u in uw gebruik heeft.
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Functies van de afstandsbediening

Aan/Uitzetten TV

Aan/Uitzetten
TV-ontvanger
Geluid uit

TV Gids - Vandaag
Menu

Schakelt tussen het
actuele kanaal en het
laatst bekeken kanaal
Opvragen informatie
Navigatie toetsen

Terug
Volume omhoog/omlaag

Terug naar TV

Kanaal omhoog/omlaag

Functietoetsen

Toetsen voor ingeven kanaal,
nummer of tekst
Teletekst

Functie toetsen
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Rood: TV kijken

terug- vooruit

Groen: Opnames

afspelen

Geel: Instellingen

vorige/volgende scene

Blauw: Radio

pauze/stop/opnemen

Heeft u hulp nodig?
Meer informatie over het aansluiten, installeren en gebruik van uw modem en
TV-ontvanger leest u in de uitgebreidere handleiding. Deze kunt u downloaden op
www.solcon.nl/handleidingen

Heeft u vragen?
Dan helpen onze medewerkers u graag verder. U kunt onze technische helpdesk
bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur
via 088 - 003 22 22. U kunt ook een e-mail sturen naar support@solcon.nl

Social media
@Solcon > voor nieuws en acties van Solcon
@Solcon_Storing > voor updates over onderhoud en storingen
facebook.com/solconNL > voor nieuws en acties van Solcon
Whatsapp > 06 - 39 44 04 00

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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