Gebruikershandleiding TV-ontvanger

Versie: Oktober 2017 | Onder voorbehoud van wijzigingen
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

VOORKANT TV-ONTVANGER
Op de voorkant van de TV-ontvanger kunnen er verschillende lampjes branden. Hieronder zie je per lampje wat ze betekenen.
1. Power
a. Rood: De TV-ontvanger staat in de standby modus
b. Blauw: De TV-ontvanger staat aan
2. IR
a. Blauw lampje zodra er een instructie van de afstandsbediening wordt ontvangen
3. NET
a. Knippert in het geval van netwerkactiviteit
4. Aan-/stand-byknop
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ACHTERKANT TV-ONTVANGER
1.
2.
3.
4.

Netwerkaansluiting
Audio connectie
HDMI
Stroomaansluiting
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AFSTANDSBEDIENING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Power
Thuis
Pauze / Play / Ok
Opties / Zenderoverzicht
Volumeregeling
Mute (geluid uit)
Kanaal wijzigen / Navigeren (Omhoog / Omlaag)
Vooruit- & achteruitspoelen / Navigeren (Links / Rechts)
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AANSLUITEN TV-ONTVANGER - BEKABELD
Stap 1
Pak de netwerkkabel. Verbind de netwerkkabel met de TV-ontvanger en steek hem in de poort die wordt aangegeven op onderstaande
illustratie.

Stap 2
Pak de HDMI-kabel uit het installatiepakket en verbind het aansluitpunt [HDMI] op de TV-ontvanger met het aansluitpunt [HDMI] van jouw
televisie.

Stap 3
1. Sluit de kabel van de stroomadapter aan op het aansluitpunt van de TV-ontvanger [DC5V].
2. Steek de stekker van de stroomadapter in het stopcontact.
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AANSLUITEN TV-ONTVANGER - BEKABELD
Stap 4
Zet nu de televisie aan en kies de juiste bron, bijvoorbeeld HDMI 1, 2 of 3. Je kunt met de afstandsbediening via de source knop de bron
meestal wijzigen. Voor meer informatie raadpleeg de handleiding van jouw TV.
Stap 5
1. Zet nu de TV-ontvanger aan met de startknop op de voorkant van de TV-ontvanger of met de afstandsbediening.
2. Je ziet nu YoufoneTV opstarten op jouw tv. Dit kan enkele minuten duren.
Stap 6
1.
2.
3.
4.

Pak de inloggegevens erbij. Deze heb je per e-mail ontvangen na afloop van de bestelling.
Toets je gebruikersnaam in met de afstandsbediening.
Toets je wachtwoord in met de afstandsbediening.
Druk op OK om in te loggen.

Na enkele minuten verschijnt de homepagina van YoufoneTV en is klaar voor gebruik.
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AANSLUITEN TV-ONTVANGER - DRAADLOOS
LET OP: Voor de beste kijkervaring raden wij u aan de TV-ontvanger bekabeld aan te sluiten

Stap 1
Pak de HDMI-kabel uit het installatiepakket en verbind het aansluitpunt [HDMI] op de TV-ontvanger met het aansluitpunt [HDMI] van jouw
televisie.

Stap 2
1. Sluit de kabel van de stroomadapter aan op het aansluitpunt van de TV-ontvanger [DC5V].
2. Steek de stekker van de stroomadapter in het stopcontact.

Stap 3
Zet nu de televisie aan en zorg dat je bron op HDMI 1, 2 of 3 staat. Je kan met de afstandsbediening via de source knop de bron meestal
wijzigen.
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Stap 4
Zet nu de TV-ontvanger aan met de startknop op de voorkant van de TV-ontvanger of met de afstandsbediening.
Stap 5
1.
2.
3.
4.

Je ziet nu een keuzemenu. Selecteer Draadloos.
Je ziet nu een lijst van netwerken op je scherm verschijnen.
Selecteer met de afstandsbediening het netwerk van jouw modem (SSID).
Toets nu je wachtwoord in (WPA/WPA2) om verbinding te maken. Het kan een paar seconden duren voordat je verbonden met het
netwerk.

Stap 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je ziet nu YoufoneTV opstarten op jouw TV. Dit kan enkele minuten duren.
Pak de inloggegevens erbij.
Deze heb je per e-mail ontvangen na afloop van de bestelling.
Toets je gebruikersnaam in met de afstandsbediening.
Toets je wachtwoord in met de afstandsbediening.
Druk op OK om in te loggen.

Na enkele minuten verschijnt de homepagina van YoufoneTV en is klaar voor gebruik.

8

GEBRUIKERSNAAM, WACHTWOORD EN ADMIN PINCODE
Na je bestelling van YoufoneTV heb je een mail ontvangen met je Gebruikersnaam, Wachtwoord en Admin Pincode. Je hebt deze gegevens
nodig om gebruik te maken van onze dienst.
Met jouw Gebruikersnaam en Wachtwoord kan je inloggen op de TV-Ontvanger en/of TV Apps van YoufoneTV.

ADMIN PINCODE
Met de Admin Pincode kan je extra kanalen toevoegen aan je TV pakket en/of films bestellen. Ook heb je deze pincode nodig om Erotische
content te bekijken.
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HOOFDMENU
Het hoofdmenu bestaat uit drie secties: TV Kijken, Films & Series en Mijn Account. Je kunt hierdoor navigeren met de navigatie toetsen. Aan de
rechter bovenzijde zie je op elk scherm met welk profiel je bent ingelogd. Naast je profiel icoon zie je een zoekveld. Navigeer hiernaar toe met
de navigatietoetsen om te zoeken op Uitzending Gemist, TV Gids en Films & Series.

TV KIJKEN
In het “TV Kijken”-menu vind je alle TV Zenders die deel
uitmaken van YoufoneTV. Door op de preview box te
klikken ga je direct naar een TV Kanaal (je komt hier door
met de navigatietoetsen op de preview box te gaan staan).
Naast de preview box staan alle TV zenders in de volgende
categorieën in gedeeld:
TV Gids (bevat alle zenders), Kinderen, Documentaires,
Entertainment, Sport, Internationaal, Nieuws, Muziek,
Regionaal, Erotiek (alleen zichtbaar met een
leeftijdscategorie “Vanaf 16 jaar” > Voor meer informatie
zie pagina 20).
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HOOFDMENU
FILMS & SERIES
In het “Films & Series”-menu kijk je jouw favoriete films en
series wanneer het jou uitkomt. Elke maand vind je hier de
nieuwste films en series van YoufoneTV.
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HOOFDMENU
MIJN ACCOUNT
Bij Mijn Account vind je jouw laatst bekeken programma’s,
favorieten, herinneringen, opnames, geblokkeerde zenders
en profielen.
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HOOFDMENU
ZOEKEN
Rechtsboven is de tijd zichtbaar en met welk profiel je bent
aangemeld. Ook kan je hier de zoekfunctionaliteit vinden.
Je kan zoeken in de TV Gids, Uitzending gemist en Films &
Series. Je gaat hiernaartoe door omhoog te gaan en op de
OK toets te klikken.
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TV KIJKEN - TV GIDS
In de TV Gids zie je alle programma informatie van alle TV zenders tot maximaal
7 dagen voorruit en achteruit. Het groene statusbalkje geeft aan dat het
programma op dit moment wordt uitgespeeld. Zodra je op “OK” klikt ga je naar
het programma.
Programma’s terugkijken
Dit icoontje geeft aan of je het desbetreffende programma kan
terugkijken. Druk op OK om het programma te bekijken.
Let op: Voor programma’s terugkijken zijn wij afhankelijk van de aangeleverde
informatie van TV Zenders. Het kan daarom voorkomen dat het begin moment
niet het exacte begin van het programma is.
Optie menu
Door op

te klikken krijg je de volgende opties:

1. Datum - Om vooruit- of terug te gaan in de tijd.
2. Favoriet - TV Zender instellen als favoriet
3. Vergrendelen – TV Zender vergrendelen. Ontgrendelen gaat door middel van
de Admin Pincode.
4. Opnemen – Opname van uitzending of serie plannen.
5. Herinner – Herinnering instellen voor programma. Vijf minuten voor de
uitzending krijg je een herinnering op het scherm om over te schakelen naar
het kanaal.
Door op

te klikken verlaat je het optie menu.
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TV KIJKEN - KANAAL WIJZIGEN
Eén kanaal per keer

Sneller zappen via de kanaallijst

Om met volledig beeld te schakelen tussen de
kanalen kunt u de navigatie toets omhoog of
omlaag gebruiken.

Druk op
om de kanaallijst op te roepen.
Navigeer met de navigatie toetsen door de lijst
en klik op OK om naar het geselecteerde kanaal
te gaan.
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TV KIJKEN – PAUZEREN, HERVATTEN, TERUG- VOORUITSPOELEN
Pauzeren en Hervatten
Door op de OK knop te drukken pauzeert u een programma. Via de OK toets kunt u vervolgens het programma hervatten. Wil je terug naar de Live
uitzending? Klik dan op .
Terug- Vooruitspoelen
Door op de OK knop te drukken pauzeert u een programma. Via de linker- of rechter navigatie toets spoel je vervolgens vooruit of achteruit. Wil je terug
naar de Live uitzending? Klik dan op .
Let op: De terug- en vooruitspoel functionaliteit is niet voor elke zender beschikbaar. Raadpleeg het zenderoverzicht op youfonetv.nl voor een actuele lijst met
functionaliteiten per zender.
Begin Gemist
Begin van het programma gemist? Geen probleem. Druk op de OK toets om het programma te pauzeren. Vervolgens klik je omhoog om naar de optie “Start
programma van begin” te gaan. Klik op OK om het programma vanaf het begin te kijken. Als je terug wilt naar de Live uitzending kan je de terug toets
gebruiken.
Let op: Voor “Begin Gemist” zijn wij afhankelijk van de aangeleverde informatie van TV zenders. Het kan daarom voorkomen dat het begin moment niet het
exacte begin van het programma is.
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FILMS & SERIES – PAUZEREN, HERVATTEN, TERUG- VOORUITSPOELEN
Pauzeren en Hervatten
Door op de OK knop te drukken pauzeert u een programma. Via de OK toets kunt u vervolgens het programma hervatten.
Terug- of Vooruitspoelen
Door op de OK knop te drukken pauzeert u een programma. Via de linker- of rechter navigatie toets spoel je vervolgens vooruit of achteruit.

MIJN ACCOUNT - OPNAMES BEKIJKEN
Navigeer naar “Mijn Account” met de navigatietoetsen. Ga vervolgens naar het blokje opnames en klik op OK. Hier vind je al je opnames van de afgelopen
maand.
Geplande Opnames
Klik op

om de geplande opnames te beheren.

Let op: Opnames zijn maximaal 1 maand beschikbaar
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MIJN ACCOUNT – PROFIEL TOEVOEGEN
Profiel icoon
Druk op link / rechts met de navigeertoetsen om een icoon te kiezen.
Profielnaam
Naam van profiel.
Pincode
Pincode om profiel te gebruiker.
Standaard gebruiker
Standaard profiel voor de TV-ontvanger.
Kijkwijzer
Stel hier de leeftijdscategorie in:
AL (Alle Leeftijden): Alleen content geschikt voor alle leeftijden mag worden bekeken.
Vanaf 6 t/m 16 jaar: Alleen de content geschikt voor de aangegeven leeftijd mag worden bekeken.
Let op: Met de Admin Pincode kan je vergrendelde programma’s bekijken die niet vallen binnen het kijkwijzer profiel. Erotische content is alleen beschikbaar
in de categorie: “Vanaf 16 jaar”.
Saldo
Maximaal te bestellen bedrag per maand voor dit profiel. Dit wordt gebruikt bij het aanschaffen van Films en Series.
Toon meldingen
Met deze instelling geef je aan of er meldingen mogen worden getoond.
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MIJN ACCOUNT – PROFIEL BEWERKEN
Profiel icoon
Druk op link / rechts met de navigeertoetsen om een icoon te kiezen.
Profielnaam
Naam van profiel.
Pincode
Pincode om profiel te gebruiker.
Standaard gebruiker
Standaard profiel voor de TV Ontvanger.
Kijkwijzer
Stel hier de leeftijdscategorie in:
AL (Alle Leeftijden): Alleen content geschikt voor alle leeftijden mag worden bekeken.
Vanaf 6 t/m 16 jaar: Alleen content geschikt voor de aangegeven leeftijd mag worden bekeken.
Let op: Met de Admin Pincode kan je vergrendelde programma’s bekijken die niet vallen binnen het kijkwijzer profiel. Erotische content is alleen beschikbaar
in de categorie: “Vanaf 16 jaar”.
Saldo
Maximaal te besteden bedrag per maand voor dit profiel. Dit wordt gebruikt bij het aanschaffen van Films en Series.
Toon meldingen
Met deze instelling geef je aan of er meldingen mogen worden getoond.
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TIPS & TRICKS
1. Reageert de TV-ontvanger traag op de afstandsbediening?
Vervang tijdig de batterijen van de afstandsbediening. De afstandsbediening werkt met een radiofrequentie. Als de batterijen van de
afstandsbediening bijna leeg zijn, gaat de bediening erg traag.
2. TV-ontvanger gaat niet aan met afstandsbediening
Gebruik de aan / standby knop voor op de TV-ontvanger.
3. Geen beeld?
Controleer of je TV staat ingesteld op de juiste HDMI uitgang. Dit doe je door op de Source / Bron knop van je TV afstandsbediening te klikken.
4. Happeringen in je beeld
YoufoneTV maakt gebruik van jouw internetverbinding. Voor de beste kijkervaring raden wij aan je TV-ontvanger met een kabel aan te sluiten.
Overmatig gebruik van je internetverbinding met bijvoorbeeld een laptop / computer kan ervoor zorgen haperingen / storingen in het beeld
ontstaan.
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