
 

Zijn er vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met ons op telefoonnummer 088 1105 123 

 

Handleiding Instellen programmeerbare afstandsbediening: 

In deze handleiding wordt beschreven hoe u in zes stappen de afstandsbediening 
kunt (her)programmeren.  
 
Let op: met deze afstandsbediening kun je zowel de TV bedienen als de TV-ontvanger. Om deze 
afstandsbediening op de juiste wijze in te stellen, heb je zowel de afstandsbediening van de TV 
nodig als de afstandsbediening van de TV-ontvanger. De blauwe toetsen van de afstandsbediening 
(omcirkeld in de afbeelding) kunnen geprogrammeerd worden om de TV mee te bedienen.  
 
Let op: bij 10 seconden inactiviteit tijdens het instellen, wordt het proces 
afgebroken en dient u opnieuw te beginnen met stap 1! 
 
Stap 1: 

Druk tegelijkertijd op de blauwe “AAN/UIT” toets en de “A/V” toets. Houd deze 
toetsen circa vijf seconden ingedrukt totdat de AAN/UIT toets groen blijft branden. 
De afstandsbediening staat nu in de programmeermodus. 
 
Stap 2: 

Leg de programmeerbare afstandsbediening en de afstandsbediening van de TV 
tegenover elkaar. Doe dit zo dat de voorkant van beide afstandsbedieningen naar 
elkaar toe wijzen. De meest ideale afstand om de afstandsbediening in te stellen is 
wanneer de twee afstandsbedieningen twee tot vijf centimeter uit elkaar liggen. 
 
Stap 3: 

U kunt nu beginnen met het instellen van de programmeerbare toetsen. Om dit te 
doen drukt u eerst op de toets van de programmeerbare afstandsbediening die u 
wilt programmeren, bijvoorbeeld de “AAN/UIT” knop. Het LED lampje zal beginnen 
te knipperen. 
 
Stap 4: 

Druk op de corresponderende knop op de afstandsbediening van de TV (als u bij 
stap 3 op de “AAN/UIT” toets heeft gedrukt, doet u dit ook bij stap 4, alleen ditmaal 
op de oude afstandsbediening. Wanneer de programmeerbare afstandsbediening 
de correcte informatie ontvangt, zal het LED lampje van de “AAN/UIT” toets een 
paar keer snel knipperen, waarna het LED lampje constant blijft branden. 
 
Stap 5: 

Om de overige knoppen / functies in te stellen, herhaalt u de stappen 3 en 4. 
 
Stap 6: 

Wanneer alle knoppen zijn ingesteld, druk wederom tegelijkertijd op de “AAN/UIT” 
toets en “A/V” toets om de programmeermodus te verlaten en op te slaan. 
 

 

 

 

Lukt het niet om de afstandsbediening te programmeren, klik dan op de link hieronder voor een 

filmpje. (Let op, dit is wel Duitstalig met Engelse ondertiteling): 

https://www.youtube.com/watch?v=BuXpKL5IwGE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BuXpKL5IwGE

