Welkom
Deze afstandsbediening
is het hart van je
digitale tv-beleving.

De afstandsbediening
programmeren voor je tv
1 Zorg ervoor dat de tv aan
staat.

Garantie

Voor een volledige lijst van merken kijk je op
www.telenet.be/afstandsbediening.

Dit document bepaalt de
garantievoorwaarden die
toepasselijk zijn op je
afstandsbediening.

Merk

Code

Merk

Code

Akai

1190

Merk
Loewe

Code
1184

Samsung

1222

1143

Medion

1188

Sharp

1197

Grundig

1213

Panasonic

1176

Sony

1209

Jvc

1168

Philips

1221

Toshiba

1214

LG

1178

Pioneer

1202

Vestel

1175

2 Kijk of het merk van je tv
in de lijst met Merkcodes staat en onthoud
de bijbehorende code
van 4 cijfers. Voor een
volledige lijst van merken
kijk je op: www.telenet.
be/afstandsbediening

9 Controleer aan de hand
van de tekening verderop
in deze folder of de toetsen in tv-mode correct
functioneren. Is dit niet
het geval herhaal stap 1
tot 9.

Bang & Olufsen

3 Houd de toets Mode van
de afstandsbediening
ingedrukt tot het rode
lichtje van de afstandsbediening twee keer
knippert.

Wanneer je alle stappen
succesvol hebt doorlopen
kun je voortaan de tv én
Digicorder met de Telenetafstandsbediening bedienen.

De belangrijkste toetsen

4 Voer binnen de vijf
seconden de code 0003
in met de cijfertoetsen.
Het rode lichtje knippert
twee keer.

Met de toets Mode schakel je tussen tv-mode en
Digicorder-mode. De lichtjes op de afstandsbediening geven de mode van
de afstandsbediening
aan.

5 Voer de Merk-code in.
Het rode lichtje knippert
twee keer.
6 Richt de afstandsbediening op de tv en houd de
toets Aan/Standby ingedrukt tot de tv uitschakelt
(in Standby). Dit kan tot
drie minuten duren.

Met de Telenet-afstandsbediening voor digitale
televisie bedien je voortaan
de Digicorder én de tv.
De afstandsbediening van
de tv heb je voor dagelijks
gebruik niet meer nodig.
Handig!

8 Zet de tv opnieuw aan
met de toets Aan/
Standby.

Merk-codes

7 Laat de toets Aan/
Standby los zodra de tv
uitschakelt, en druk
onmiddellijk op de toets
OK om de gevonden
code te bewaren. Het
rode lichtje knippert twee
keer.

OPGELET
Als je bij stappen
4 tot 7 te lang wacht om
een code in te voeren of
om op een toets te drukken, dan stopt het zoekproces en brandt het
rode lichtje twee seconden lang. Begin opnieuw
bij stap 1.

Tijdens het
programmeren
brandt het rode lichtje
van de Telenet-afstandsbediening telkens als je
op een toets drukt. Als
het groene lichtje brandt
tijdens het programmeren, dan is er iets
misgelopen en moet je
opnieuw stap 1 tot 9
herhalen.

Wil je volledig opnieuw
beginnen? Dan kun je alle
gevonden codes uit de
afstandsbediening wissen door de toets Mode
ingedrukt te houden tot
het rode lichtje twee keer
knippert en dan de code
0000 in te voeren.

In tv- en
Digicorder-mode
Druk op mode om te
schakelen tussen de
bediening van je
Digicorder en je tv. Het
rode lichtje brandt telkens je op een toets
drukt in tv-mode, het
groene lichtje telkens je
op een toets drukt in
Digicorder-mode.
Zet met Aan/Standby
de Digicorder of tv aan
of in standby. Selecteer
indien nodig het juiste
AV- of HDMI-kanaal op je
televisietoestel via de AVof Source-knop van de
afstandsbediening van
je tv.
Zap met de nummertoetsen naar een
bepaalde zender.
Zet met VOL het geluid
luider of stiller.
Ga met CH een zender
hoger of lager.

In Digicordermode
Druk op de rode toets
om interactieve toepassingen op te roepen
(op je favoriete kandidaat stemmen, bijkomende informatie over
een programma opvragen, extra uitzendingen
opvragen, ...)
Druk op TXT om Teletekst
te openen van de zender
waarnaar je aan het kijken bent. Druk op
EXIT om Teletekst af
te sluiten.
Druk op de Home-toets
om de startpagina voor
alle opties op te roepen.
Gebruik de navigatietoetsen om naar boven,
beneden, links en rechts
te gaan in de menu’s.
Druk op BACK om één
stap terug te keren in
een menu. Druk op EXIT
om het menu volledig te
verlaten.
Gebruik deze toetsen
om te pauzeren, te stoppen, vooruit en terug
te spoelen.

Artikel 1 - Garantie voor
consumenten
1.1. De consument heeft
krachtens de toepasselijke wetgeving
betreffende de verkoop van consumptiegoederen wettelijke
rechten. Deze garantie
laat die rechten onverlet. Deze garantie is
van toepassing op het
gehele grondgebied
waar Telenet haar tvproducten te koop
aanbiedt.
1.2. Telenet verleent de
consument conform
artikel 1649 quarter
van het Burgerlijk
Wetboek een garantie
voor gebreken in conformiteit van twee jaar
vanaf de datum van
de levering. Telenet
kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor
klachten die buiten
deze garantietermijn
worden geformuleerd.
1.3. Om een beroep te
kunnen doen op de
garantie moet de consument Telenet op de
hoogte brengen van
het ingeroepen gebrek
binnen de twee maanden vanaf de dag
waarop hij het gebrek
vaststelt.
1.4. Indien de afstandsbediening niet conform is
zal Telenet ze kosteloos

vervangen, herstellen, of
de daarvoor reeds
betaalde prijs terugbetalen.
1.5. Elke herstelling of vervanging zal, binnen een
redelijke termijn verricht
worden.
Artikel 2 - Garantie voor nietconsumenten
2.1. Telenet garandeert dat
de afstandsbediening vrij
is van verborgen gebreken voor een periode van
6 maanden na de levering. Telenet kan niet
aansprakelijk worden
gesteld voor klachten die
buiten deze garantietermijn zijn geformuleerd.
2.2. Indien de afstandsbediening niet vrij zou zijn van
verborgen gebreken,
bestaat de enige verplichting van Telenet erin
de gebrekkige afstandsbediening kosteloos te
vervangen of te herstellen, of de daarvoor reeds
betaalde prijs terug te
betalen, naar keuze van
Telenet.
Artikel 3 - Gemeenschappelijke bepalingen
3.1. De garanties voorzien in
dit document dekken
geen gebreken die het
gevolg zijn van het niet
naleven door de koper
van de gebruiks- of
onderhoudsrichtlijnen
van Telenet, van wijzigingen of herstellingen die
niet door Telenet of een
door Telenet erkende
derde werden uitgevoerd,

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

verkeerd gebruik,
stroomstoten of
stroomonderbrekingen,
of andere oorzaken
buiten de controle van
Telenet. Telenet is ten
overstaan van de klant
niet aansprakelijk voor
enige indirecte schade,
gevolgschade, of economisch verlies of
schade (met inbegrip
van, doch niet beperkt
tot, verlies van winst,
inkomsten, …) die de
klant heeft opgelopen.
Telenet geeft geen
enkele andere garanties dan deze vermeld
in dit garantiedocument.
Voor zover toegelaten
door het toepasselijk
recht is de aansprakelijkheid van Telenet in
elk geval beperkt tot
een bedrag dat gelijk
is aan de aankoopprijs
van de afstandsbediening.
Deze garantievoorwaarden worden
beheerst door het
Belgisch recht.
Tenzij indien de klant
een consument is, in
welk geval de bevoegde rechtbank zal worden bepaald krachtens artikel 624, 2° van
het Gerechtelijk
Wetboek, zullen alle
geschillen waartoe dit
document aanleiding
zou kunnen geven uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken te Mechelen.

Breng je oude toestel naar een Telenetverkooppunt of naar je containerpark. Door
samen met Recupel en Bebat te recycleren,
werk je mee aan een schonere wereld.
versie H12
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