
Handleiding Aan de slag
IR-FOX Z

Het standaard wachtwoord is 0000.

Digitale kabel set-top box



Installatie

Waarschuwing:
Schakel alle apparaten UIT voordat u ze aansluit, dit om elektrische schokken te voorkomen.

 De coaxkabel aansluiten

Sluit de RF-(coax-)kabel aan op de ingang CABLE IN.

 De tv aansluiten

1. Een SCART-kabel gebruiken
Sluit de IR-FOX Z met een SCART-kabel op de TV aan.

2. Een RCA-kabel gebruiken
Sluit de IR-FOX Z met een (audio/video) RCA-kabel op de TV aan.

 Het audiosysteem aansluiten                                

Kies - afhankelijk van het audiosysteem - één der onderstaande mogelijkheden.

1. Sluit de IR-FOX Z met een RCA-kabel op het audiosysteem aan.
2. Sluit voor een betere geluidskwaliteit de IR-FOX Z met een S/PDIF-kabel op de Dolby Digital-

decoder aan.

Nederlands

CABLE OUT

TV SCART AUDIO S/PDIF

SCART-kabel RCA-kabel RCA-kabel S/PDIF-kabel

VIDEO AUDIOL R

3-1 3-2

Y Cable (1stereo, 2RCA)
RF-kabel

1

2-1 2-2

Kabelaansluiting



1. Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de IR-FOX Z in gebruik neemt. 

Opmerking: De inhoud van de verpakking kan variëren afhankelijk van de regio.

Afstandsbediening
& Batterijen

Handleiding
op cd-rom

Handleiding
Aan de slag

AC adapter SCART-kabel RF-kabel

2. Inschakelen

1. Sluit de voedingsadapter van de IR-FOX Z aan op een stopcontact.
2. Schakel het de IR-FOX Z in door op STANDBY op de afstandsbediening of op STANDBY aan de 

voorzijde van de IR-FOX Z te drukken.

u	Batterijen voor afstandsbediening (AAA)

1. Verwijder het batterijklepje door het lipje omhoog te drukken.
2. Plaats de nieuwe batterijen. Zorg ervoor dat de pluspool (+) 

correspondeert met de plusmarkering op de batterijhouder.
3. Sluit het klepje.
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3. De smartcard plaatsen

1. Houd de smartcard horizontaal met de 
elektronische chip (klein, vierkant en goudkleurig) 
naar beneden gericht. 

2. Plaats de smartcard in de sleuf.

4. Installatiewizard

Het standaardwachtwoord is 0000.

1. Taal
 Selecteer de gewenste taal in de lijst.

2. Zenders zoeken
 Geef waarden op voor Frequentie/

Symboolwaarde/Netwerk-ID (raadpleeg het 
startpakket van uw kabelmaatschappij) en 
selecteer Volgende om het zenderzoeken te 
starten.

 Wacht totdat het zoeken naar zenders is 
voltooid. Selecteer Opslaan om de gevonden 
zenders in het geheugen van de IR-FOX Z op te 
slaan.

3. Resultaat
 Nadat de installatie is voltooid, worden de 

gevonden zenders op het scherm getoond.
 Selecteer Voltooien om de installatiewizard af te 

sluiten.
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5. Navigeren

1. Selecteer het gewenste item met de toetsen p/q/t/u.
2. Voer de gewenste waarden in met de CIJFERTOETSEN(0-9).
3. Druk op OK om uw selectie te bevestigen.
4. Druk op EXIT om het beeldschermmenu te sluiten.
5. Druk op BACK om terug te keren naar het vorige menu.

6. Service en ondersteuning

Informatie over het oplossen van problemen, software-upgrades en productondersteuning vindt u op
onze website en via ons callcenter. Als uw toestel garantieservice behoeft, neem dan contact op met
Copaco Nederland B.V. voor de juiste procedure.
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Tel: 
Fax:
Openingstijden: 
Adres: 

E-mail: 
Website:
Taal:

040-2306250
040-2306475
9:00-17:00 u. (ma-vr)
Copaco – Humax Wekkerstraat 25, 
5652AN Eindhoven Postbus 7905, 5605SH Eindhoven
info@myhumax.nl
http://www.myhumax.nl
Dutch/English

Opmerking: Technische support vindt u op onze website www.myhumax.nl.
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