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Met Programma Gemist kunt u op uw tv de programma’s van de publieke 

omroep terugkijken. 

Programma Gemist aanzetten  ............................................................ 1

Programma Gemist gebruiken  ........................................................... 2

PROGRAMMA GEMIST AANZETTEN

1.  Zet uw tv aan.

2.  Druk op  op de afstandsbediening.

3.  Selecteer met de toetsen  en  de optie .

4. Selecteer vervolgens NPO gemist .

Handleiding
Programma 
Gemist
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PROGRAMMA GEMIST GEBRUIKEN

U bedient Programma Gemist met uw afstandsbediening als volgt:

Wisselen tussen dag-selectie en 

programma-selectie.
 / 

Dag selecteren.  /  en  

Programma selecteren.  /  /  /  en  

Zoeken op de beginletter van het 

programma.

1. Druk op “0” 

2. Selecteer een letter met 

 /  /  /  en  

3. Selecteer het 

programma

Keer terug naar het overzichtscherm.

Programma informatie. Selecteer het programma 

en druk op  

Druk op ‘Bekijk’ om 

programma te kijken.

Help weergeven. Druk op 1

Tekstweergave van het 

overzichtscherm.

Druk op 2

Afbeeldingweergave van het 

overzichtscherm.

Druk op 3

Terug naar het overzichtscherm. Druk op 

Terug naar tv-kijken. Druk op 
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CONTACT

Op www.caiway.nl vindt u diverse handleidingen voor installatie en 

gebruik van de apparatuur en interactieve diensten van de Alles-in-1 Glas 

pakketten. 

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

Twitter:    @Caiway

Telefoon:  088 2249 111 (tarief 088-nummer), gratis voor 

telefonieklanten via 1200

Shop:        Molenstraat 33, 2671 EW  Naaldwijk

Caiway Retouren:  CAIW Diensten BV, Antwoordnummer 10010, 2670 

VB Naaldwijk

Ondanks alle aan deze handleiding bestede zorg kan Caiway 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.
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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.


