Gebruikshandleiding
afstandsbediening
interactieve tv-ontvanger
“Goede uitleg
is nooit weg.”

Ik ga voor glas.

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.
© december 2015, CAIW Diensten B.V.
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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1.1

TOETSEN EN FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING
1

Tv-ontvanger op standby zetten.

2

Televisie op videozender schakelen. Deze
knop licht ook elke keer op als u een
willekeurige knop op de afstandsbediening
gebruikt.

3

Televisie op standby zetten
(indien geprogrammeerd).

4

Schakelen tussen televisie en radio op uw
ontvanger.

5

Geluid tv-ontvanger uitschakelen.

6

Ondertiteling en audio taal instellen.

7

Overzicht van alle beschikbare zenders.

8

Navigeren (links, rechts, omhoog, omlaag)
door menu’s op scherm.

9

Bevestigen keuze (indien nodig).

10

Geluid van uw tv-ontvanger harder of
zachter zetten.

11

Schakelen tussen verschillende zenders.

12

Elektronische Programmagids (EPG)
openen.

13

Terug naar het vorige scherm/zender. Met
deze toets kunt u tevens ingevoerde tekens
verwijderen.

14

Informatiescherm openen.
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15

Menu openen.

16

Huidige menu afsluiten of actie annuleren.

17

Navigeren naar volgende of vorige pagina.

18

Snel terugspoelen.

19

Snel vooruitspoelen.

20

Afspelen, pauzeren of opnieuw starten van
een opgenomen programma.

21

Opname starten.

22

Opname of afgespeelde programma
beëindigen.
Speciale functies, bijvoorbeeld voor

23

instellen van ondertiteling en audio of
favorietenlijst. Deze knoppen worden waar
nodig in de handleiding toegelicht.
24

-

Zenders kiezen. Voor zenders 10 en hoger
gebruikt u combinaties van knoppen
(bv zender 12: toets eerst 1, dan 2). Tevens
kunt u met deze toetsen tekst invoeren.

25

Mediatheek met een overzicht van alle
door u opgenomen programma’s
raadplegen.

26

6

Teletekst openen.
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DE AFSTANDSBEDIENING
INSTELLEN VOOR GEBRUIK MET
UW TELEVISIE
Met de afstandsbediening van de interactieve tv-ontvanger kunt u
zowel uw televisie als uw tv-ontvanger bedienen. Volg de onderstaande
stappen om de afstandsbediening in te stellen voor gebruik met uw
televisie.
1.

Zorg ervoor dat de televisie aan staat (niet in de standby stand).

2.

Zoek de code voor uw televisie op in de codelijst televisies 		
(deze lijst vindt u op de volgende pagina).
en

tegelijk ingedrukt, tot

tweemaal knippert.

3.

Houd

4.

Toets met behulp van de cijferknoppen de 4-cijferige code in.		
		

Wanneer u een geldige code heeft ingevoerd, knippert
tweemaal.
5.

. 		

Richt nu de afstandsbediening op uw televisie en druk op

Wanneer uw televisie op standby gaat, bent u klaar met het 		
programmeren van de afstandsbediening voor uw televisie.
LL Gaat de televisie niet in standby? Herhaal dan bovenstaande
stappen nogmaals, u heeft mogelijk niet de juiste code 		
ingevoerd.
Gaat de televisie niet direct in standby en wisselt deze van bron
(kanaal)? Dan kunt u de afstandsbediening verder programmeren
om de televisie direct in standby te laten gaan. Druk daarvoor
tegelijkertijd op

en

.

knippert viermaal ter bevestiging (om

dit ongedaan te maken, drukt u opnieuw tegelijkertijd op

en

.

knippert tweemaal ter bevestiging).
LL Knippert

nooit? Plaats dan eerst nieuwe batterijen in de

afstandsbediening.
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2.1

CODELIJST TELEVISIES
Merk

Codes

Grundig

0195 1223 2890 2625 2663 0443 0191 1582 2125 2127
0556

LG

2182 1423 1840 0178 0714 1637 1663 1842 1305 1721
1265 0715

Panasonic

1636 0650 1650 0512 0633 1884 0790 1836 0226 1310

Philips

0556 1506 0037 1887 1583 1744 2800 0605 2015 1455
1495 1454

Samsung

2051 0812 0618 0587 0644 1458 1619 0556 1249 1630
0814 0766

Sharp

1659 0093 0653 1193 1818 2402 2214 0818 1653 1393
0036

Sony

1825 1505 1651 0011 2778 1685 1751 1625 1010 0036
0000 0810

Thomson

0625 0560 0343 0287 0109 1588 0335 0047 0037 0349

Toshiba

1508 0508 1289 2732 1243 1037 1656 1156 1704 0832
0714

Overige

0037 1037 0714 1667 0208 0634 2007 1585 0668 1576
2106 0556 1865 0620 1645 1457 0698 1324 0609 2032
1208 0661 0576 1652 1556 1539 0578 1481 1484 1983
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DE AFSTANDSBEDIENING
INSTELLEN VOOR GEBRUIK MET
DE INTERACTIEVE
TV-ONTVANGER
De afstandsbediening is standaard ingesteld voor gebruik met de
interactieve tv-ontvanger van Entone. Reageert de tv-ontvanger
normaal op de afstandsbediening? Dan hoeft u niets te doen. Reageert
de tv-ontvanger niet of niet goed op de afstandsbediening? Volg dan
onderstaande stappen om de afstandsbediening in te stellen voor uw
interactieve tv-ontvanger:
1.

Zorg ervoor dat de televisie aan staat (niet in de standby stand).
en

tegelijk ingedrukt, tot

tweemaal knippert.

2.

Houd

3.

Toets met behulp van de cijferknoppen de code 24 in en druk op

4.

Richt nu de afstandsbediening op uw tv-ontvanger en druk op

.

knippert tweemaal ter bevestiging.

. Wanneer uw tv-ontvanger op standby gaat, bent u klaar met
het programmeren van de afstandsbediening voor uw 		
tv-ontvanger.
LL Knippert

één keer lang of werkt de afstandsbediening niet?

Neem dan contact op met onze Klantenservice via 088 2249 111
(tarief 088-nummer), of gratis via 1200.

9

4

OVERIGE FUNCTIES VAN DE
AFSTANDSBEDIENING

4.1

HANDMATIG CODES ZOEKEN
Als het instellen van de afstandsbediening via de reguliere codelijst niet
lukt, kunt u de afstandsbediening ook zelf laten zoeken naar de codes.
Dit doet u als volgt:
1.

Zet de televisie aan.

2.

Houd

3.

Toets de cijfers om 9 9 1 in.

en

samen ingedrukt, totdat

tweemaal knippert.

knippert tweemaal ter 		

bevestiging.
4.

Richt de afstandsbediening op de televisie en druk herhaaldelijk
op

tot deze uit gaat.

LL Let op! Het kan zijn dat u tot 150 maal op

moet drukken. Het kan

dus even duren tot de televisie uit gaat. Door op

te drukken kunt

u de voorgaande codes nogmaals proberen.
5.

Zodra de televisie uit gaat, drukt u op

.

knippert tweemaal

ter bevestiging.

4.2

VOLUMEREGELING AANPASSEN
Standaard staat de volumeregeling van de afstandsbediening ingesteld
voor gebruik met de interactieve tv-ontvanger van Entone. U kunt deze
ook instellen voor de televisie. Om dit te doen drukt u tegelijkertijd op
de toetsen

en

Door vervolgens

.
en

knippert tweemaal ter bevestiging.
te gebruiken kunt u de volumeregeling van

de afstandsbediening weer terugbrengen naar uw interactieve
tv-ontvanger.
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knippert viermaal ter bevestiging.

4.3

GEKLEURDE KNOPPEN GEBRUIKEN
De gekleurde knoppen gebruikt u voor:
••

: het instellen van uw favorietenlijst(en)

••

:het instellen van uw audiospoor en/of ondertiteling

••

: het instellen van uw profiel(en)
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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

Twitter:

@Caiway

Telefoon:

088 2249 111 (tarief 088-nummer), gratis voor
telefonieklanten via 1200

Shop:

Molenstraat 33, 2671 EW Naaldwijk
Grotestraat 31, 7607 CD Almelo

Caiway Retouren:

CAIW Diensten BV, Antwoordnummer 10010,
2670 VB Naaldwijk
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