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Aansluiten van TV-ontvanger op modem
Voordat u de TV-ontvanger kunt aansluiten, dient u een werkende
internetverbinding te hebben via uw Solcon modem. Volg hiervoor de handleiding
‘Modem van Solcon’.
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Aansluiten van uw TV-ontvanger
1.	Sluit een ethernetkabel aan op de 2e, 3e of 4e gele poort van het Solcon modem
en verbind deze met de LAN 10/100 poort van uw TV-ontvanger.
Mochten alle gele poorten op uw modem al in gebruik zijn, neem dan
contact op met de technische helpdesk.
2.	Sluit de bijgeleverde HDMI-kabel aan op uw TV-ontvanger en
verbind deze met de HDMI-aansluiting van uw TV-toestel.
3. Sluit de bijgeleverde spanningsadapter aan op de
TV-ontvanger en steek de stekker in de stopcontact.
4.	
Selecteer met de afstandsbediening van uw TV-toestel de HDMI ingang.
(Hiervoor kunt u de handleiding van uw TV-toestel raadplegen).
5.	
Zet de TV-ontvanger aan m.b.v. de aan/uit knop van de afstandsbediening
en volg de instructies voor het invoeren van uw TV-accountnummer en pincode.
Beide heeft u eerder in een afzonderlijke e-mail ontvangen van Solcon.
(Bent u deze kwijt? Volg dan de instructies op www.solcon.nl/tvaccount).
Uw TV-ontvanger is nu klaar voor gebruik.
	
Plaats uw TV-ontvanger in een vrije omgeving, zodat de warmteafvoer
niet gehinderd wordt.
	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 de hele EU.
	Om algemene functies (volume/AV/stand-by) van bijbehorende afstandsbediening
ook te kunnen gebruiken op uw televisie, dient u de afstandsbediening te koppelen.
Hoe dit werkt leest u op www.solcon.nl/handleidingen
Lees meer op: www.solcon.nl/solcontv
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Storing?
Bij problemen met uw TV-ontvanger adviseren we u de TV-ontvanger kort (ongeveer
20 seconden) van de spanning af te halen en na 5-10 min opnieuw te controleren.

Heeft u nog vragen?
Onze medewerkers helpen 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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