
 

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

 

Handleiding Instellen Programmeerbare (senioren) 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 rood omcirkelde toetsen op de afbeelding 
dienen met de afstandsbediening van de TV ingesteld te worden, de blauwe met de 
afstandsbediening van de TV-ontvanger. Is deze niet meer aanwezig, vraag dit dan even na bij de 
technische dienst en neem anders contact op met de klantenservice van Fiveth.  
 
Let op: bij 10 seconden inactiviteit tijdens het instellen, wordt het proces 
afgebroken en dient u opnieuw te beginnen met stap 1! 
 

• De *-toets rechtsonder, wordt ingesteld als “OK”-toets 

• De AV-toets wordt normaliter niet ingesteld, tenzij op de tv van uitgang gewisseld mag   
worden. 

 
Stap 1: 

Druk tegelijkertijd op de “AV” en “VOL- (MIN)” toets. Houd deze toetsen circa vijf  
seconden ingedrukt totdat het lampje naast de “AV” toets begint te branden. 
De afstandsbediening staat nu in de programmeermodus. 
 
Stap 2: 

Leg de Seki Easy en de andere afstandsbediening 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 verschillende toetsen. Om dit te doen 
drukt u eerst op de toets van de Seki Easy die u wilt programmeren, bijvoorbeeld de 
“POWER” knop. Het LED lampje zal niet oplichten of knipperen. 
 
Stap 4: 

Druk op de corresponderende knop op de oude afstandsbediening (als u bij stap 3 
op de “POWER” knop heeft gedrukt, doet u dit ook bij stap 4, alleen ditmaal op de 
oude afstandsbediening). Wanneer de Seki Easy de correcte informatie ontvangt, zal 
het LED lampje circa één seconde branden en dan twee keer knipperen. 
 
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 “AV” en 
“VOL-(MIN)” knop om de programmeermodus te verlaten. 


