Ziggo Universele
afstandsbediening

Gefeliciteerd met je
nieuwe, universele
afstandsbediening van
Ziggo. Deze afstands
bediening is simpeler
in gebruik en biedt
meer mogelijkheden
bij het bedienen van
je tv.
Dit is de handleiding
voor de afstands
bediening. In dit boekje
leggen we je uit hoe je
de afstandsbediening
koppelt aan je
mediabox en je
televisie. Ook vind je in
dit boekje een helder
overzicht van de
toetsen met daarbij
een korte uitleg.
Wij wensen je veel
plezier met je nieuwe
afstandsbediening!

Toetsen op de
afstandsbediening

Bediening tv

In dit hoofdstuk geven we je een overzicht van de
toetsen op de afstandsbediening:
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Onze producten zijn
zo ontwikkeld dat de
installatie probleemloos
hoort te verlopen.
Toch wat hulp nodig?
Kijk op ziggo.nl/contact
voor alle mogelijkheden
om met ons in contact
te komen.
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Afsluiten

Overige onderdelen
A

Statuslampje

De batterijen
plaatsen
Stap 1

De afstandsbediening
koppelen aan je
mediabox

De afstandsbediening
koppelen met je tv

Het koppelen van je afstandsbediening aan je mediabox doe je zo:

Het koppelen van je afstandsbediening met je tv doe je zo:

Stap 2

Het plaatsen van de batterijen doe je zo:

1  Trek het plastic lipje uit de batterijhouder.

1  Zet je mediabox aan.

2  Draai het schroefje op de achterkant van de behuizing los.

2  Neem de Ziggo Zapper en druk tegelijkertijd op de toetsen
en
knippert.

Gebruik hiervoor een kruiskopschroevendraaier.

3  Verwijder de achterkant van de behuizing.
1

Let op! Zorg voor het koppelen van de afstandsbediening met je
tv dat het volume van je mediabox op maximaal staat.

tot het lampje van de afstandsbediening 2 keer

De witte toetsen op de afstandsbediening kun je na
het koppelen van je tv alleen gebruiken om je tv te
bedienen. Met de zwarte toetsen bedien je je
mediabox.

3  Laat beide toetsen los.
2

4  Selecteer het nummer dat bij het merk van jouw mediabox
hoort uit de onderstaande lijst:
Humax
Samsung
Cisco
UPC
Cablecom
UPC Direct
Virgin Media
Pace

4  Plaats de meegeleverde batterijen.
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en
tegelijkertijd
ingedrukt, tot het rode statuslampje twee keer knippert.

3  Laat beide toetsen los.
0

5  Houd de bijbehorende cijfertoets (
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1  Zet je tv aan.
2  Neem de Ziggo Zapper en houd de

7
XX

4  Selecteer het nummer dat bij het merk van jouw tv hoort uit
de onderstaande lijst:

,

of

) ingedrukt

tot je mediabox uitgaat.
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Stap 3

6  Laat de cijfertoets los:
a. Het lampje van de afstandsbediening knippert twee keer.
b.	Links op je tv verschijnt de bevestiging:
‘De afstandsbediening is klaar voor gebruik’.
 Gefeliciteerd! Je hebt de afstandsbediening met succes aan je
mediabox gekoppeld!
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5  Houd de bijbehorende cijfertoets ingedrukt tot je tv uitgaat.
6  Laat de cijfertoets los. Het lampje van de afstandsbediening
knippert twee keer.
 Gefeliciteerd! Je hebt de afstandsbediening met succes met je
tv gekoppeld!

Wanneer de batterijen leeg zijn knippert het statuslampje op de
afstandsbediening en schakelt de afstandsbediening zichzelf uit.
De levensduur van de batterijen is ongeveer 1 jaar
bij normaal gebruik.

Koppel je hierna nog een apparaat aan je Ziggo Universele
afstandsbediening? Zet dan nu het volume van je mediabox op
maximaal 100 voor een optimaal volumebereik. Doe je dit niet, dan
loop je het risico dat je na het koppelen van een ander apparaat
(haast) geen geluid hoort.
Let op! Het volume van je mediabox kun je niet meer aanpassen
nadat je een tv of audiosysteem hebt gekoppeld aan je
afstandsbediening.

Deze handleiding is met zorg door Ziggo samengesteld. Ziggo is niet aansprakelijk voor
schade door onvolkomenheden of fouten in deze handleiding. Het is geen toevoeging
op de algemene voorwaarden en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

