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GEWOON 
DUIDELIJK.
STAP VOOR STAP UW KABELAANSLUITING 
GESCHIKT MAKEN.

3. VERVANG DE OUDE  
 WANDCONTACTDOOS.
1. Demonteer en verwijder de oude wandcontactdoos.  

U ziet nu de groene coax-kabel.
2. Controleer of het kabeluiteinde eruit ziet zoals als hiernaast.

Ziet het kabeluiteinde er anders uit? Snijd dan de buitenkant van de kabel (plastic 
mantel) als volgt weg.

     

3.  Sluit de coax-kabel aan op de nieuwe wandcontactdoos.

Let op!
Zorg ervoor dat de koperen kern van de coax-kabel niet breekt. Gebeurt dit wel en 
is de kabel te kort geworden, neem dan contact op met de Caiway Klantenservice.

Tip
Is de coax-kabel te dik?
Verwijder dan het schaaldeeltje.

1. CONTROLEER DE INHOUD.

Controleer, voordat u met installeren begint, of het installatiepakket alle onderdelen 
bevat. Is het installatiepakket niet compleet? Neem dan contact op met de Caiway 
Klantenservice via 088 2249 111.

Benodigdheden (niet meegeleverd)

2. CONTROLEER UW HOOFDAANSLUITING.

1. Zoek de hoofdaansluiting op. Deze bevindt zich meestal in de meterkast of in de 
woonkamer. Voorbeelden van de meest gangbare hoofdaansluitingen:
   

2. Verwijder de afdekplaat van de wandcontactdoos van de hoofdaansluiting. 
Ziet de wandcontactdoos er als volgt uit?

NEE
U dient uw wandcontactdoos geschikt te maken voor uw kabelaansluiting.  
Ga verder met 3. Vervang de oude wandcontactdoos.

JA
Uw aansluiting is gereed voor de diensten via de kabel. Vervang de afdekplaat door 
de meegeleverde twist & lock afdekplaat. Ga vervolgens verder met 4. Plaats de 
signaalverdeler.

Wandcontactdoos met 
twist & lock afdekplaat

Signaalverdeler

Data-kabel Aarddraad Schroeven en pluggen

Schroevendraaier Stanleymes

Koperen kern
Koperen mantel

Plastic manel

Schaaldeeltje
verwijderen



CONTACT.

Heeft u na het doorlopen van deze handleiding nog vragen of bent u problemen 
tegengekomen die u niet kunt oplossen?
Neem dan contact op met de Caiway Klantenservice.

Website: www.caiway.nl/klantenservice
WhatsApp: Voeg 088 2249 111 toe aan uw contacten en stuur ons 
  een WhatsApp bericht.
Telefoon: 088 2249 111 (tarief 088-nummer), 
  gratis voor telefonieklanten via 1200
Shop:  Molenstraat 33, 2671 EW Naaldwijk

Scan de QR-code met uw camera om ons 
direct een WhatsApp-bericht te sturen.

Caiway is een handelsnaam van DELTA Fiber Nederland B.V. 

Ondanks alle aan deze handleiding bestede zorg kan DELTA Fiber Nederland B.V.  
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige  
onvolkomenheden of fouten in deze uitgave. De handleiding is uitdrukkelijk niet  
bedoeld ter nadere invulling of toelichting op de algemene voorwaarden.  
Derhalve kunnen er geen rechten aan ontleend worden. 
© januari 2020, Caiway. 

Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mocht u onverhoopt 
toch een fout ontdekken dan vragen wij u vriendelijk of u dit aan ons door wilt geven.
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4. Schroef de wandcontactdoos in elkaar en monteer deze aan de wand.

5. Monteer de twist & lock afdekplaat.

6. Indien u wenst, kunt u de wandcontactdoos aarden (     ) met behulp van de 
meegeleverde aarddraad.

Tip
Is de coax-kabel te dun? Dik de plastic mantel 
op door de koperen mantel terug te slaan.

4. PLAATS DE SIGNAALVERDELER.

1. Stel de signaalverdeler in.
• Sluit u uw televisie en radio rechtstreeks aan op de signaalverdeler?  

Zet dan de signaalverdeler op AAN.
    

• Sluit u uw televisie en radio niet rechtstreeks aan op de signaalverdeler 
(bijvoorbeeld via een splitter in uw woonkamer)?  
Zet dan de signaalverdeler op UIT.

 

Let op!
U sluit nog geen apparatuur aan.
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Radio

TV/
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2. Plaats de signaalverdeler op de wandcontactdoos.
 

3. Schroef het afdekdopje van de meest linker uitgang af.

Gefeliciteerd, de kabelaansluiting is klaar voor gebruik. U kunt het modem en
de televisie/radio aansluiten op de signaalverdeler. Volg hiervoor de
stappen in de Alles-in-1HD installatiehandleiding.


