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2. Batterijen plaatsen
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Gebruik geen verschillende typen batterijen of oude en nieuwe batterijen in
combinatie met elkaar
Gebruik geen oplaadbare batterijen
Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u deze een aantal weken niet
gaat gebruiken om het risico op lekkende batterijen te voorkomen
Volg de milieurichtlijnen en werp oude batterijen op een verantwoorde manier
weg
Probeer de batterijen niet opnieuw op te laden
Verwijder lekkende batterijen onmiddellijk
Wees voorzichtig bij het gebruik van lekkende batterijen, omdat deze
brandwonden, letsel aan de ogen of ander lichamelijk letsel kunnen veroorzaken

3. Bediening
Richt de afstandsbediening op de voorzijde van de TV-ontvanger wanneer u op
een knop drukt om een juiste werking te garanderen. Dek de infraroodvensters
(IR) aan de voorzijde van de afstandsbediening en op de voorzijde van de TVontvanger niet af.
STANDBY STB op de afstandsbediening knippert wanneer er op een knop wordt
gedrukt of STANDBY TV/AUX knippert als er een TV-toestel is gekoppeld, dit is
afhankelijk van welk product er met de afstandsbediening wordt bediend.
Als u een knop langer dan 30 seconden ingedrukt houdt, stopt de
afstandsbediening met het verzenden van opdrachten, zodat de batterij langer
meegaat.

4. De TV bedienen met de meegeleverde afstandsbediening (handmatig instellen)
Om uw TV te bedienen kunnen STANDBY TV/AUX en de knoppen TV-INGANG,
VOL+, VOL- en DEMPEN van de afstandsbediening worden geprogrammeerd.
Hiervoor moet de ‘toestelcode’ van uw TV ingevoerd worden op uw
afstandsbediening. De afstandsbediening is standaard geprogrammeerd met de
meest gebruikte toestelcode, 1150 (Samsung).
1. Houd de knoppen APPS en 3 minimaal drie seconden ingedrukt om de
infraroodmodus (IR-modus) van de afstandsbediening in te schakelen. Zodra de
IR-modus is ingeschakeld zal de STB-knop twee keer knipperen.
Als dit niet de bedoeling is, drukt u op STANDBY STB om de IR-modus uit te schakelen.
De afstandsbediening zal teruggaan naar de normale bedieningsmodus, en er wordt
geen nieuwe toestelcode opgeslagen.
2. Zoek de viercijferige toestelcode voor uw TV op www.youfone.nl/installatie
3. Zorg ervoor dat uw TV ingeschakeld is. De TV-ontvanger hoeft niet ingeschakeld
te zijn om naar een toestel te zoeken.
4. Houd de knoppen 1 en 3 minimaal drie seconden ingedrukt totdat STANDBY TV/
AUX tweemaal knippert en blijft branden.

5. De TV bedienen met de meegeleverde afstandsbediening
(automatisch instellen)
Als u geen toestelcode kunt vinden voor uw TV, kunt u een automatische
zoekopdracht uitvoeren. Let op: dit kan enkele minuten duren.
Zorg ervoor dat uw TV is ingeschakeld. De TV-ontvanger hoeft niet ingeschakeld te
zijn om naar een toestel te zoeken.
1. Houd de knoppen APPS en 1 minimaal drie seconden ingedrukt om de
infraroodmodus (IR-modus) van de afstandsbediening in te schakelen. De STB-knop
zal twee keer knipperen zodra hij is overgeschakeld naar de IR-modus.
2. Houd de knoppen 1 en 3 minimaal drie seconden samen ingedrukt totdat
STANDBY TV/AUX tweemaal knippert en daarna zal blijven branden.
3. Voer de viercijferige code 9 9 9 9 in. Na het invoeren van elk cijfer knippert
STANDBY STB.
4. Zodra het invoeren van de code is geslaagd, zal STANDBY STB eenmalig
knipperen en vervolgens blijven branden. Als het invoeren is mislukt, knippert
STANDBY TV/AUX éénmaal langzaam en keert de afstandsbediening terug naar de
normale bedieningsmodus.
5. Om te controleren of de TV kan worden bediend, kunt u STANDBY TV/AUX of
DEMPEN ingedrukt houden. Als de TV wordt uitgeschakeld of het geluid wordt
gedempt, laat u STANDBY TV/AUX of DEMPEN los.
6. Druk op TERUG om het proces af te sluiten.

5. Voer de toestelcode van uw TV in. Na het invoeren van elk cijfer knippert
STANDBY TV/AUX.

Als beide instelopties niet slagen, kunt u helaas niet de TV-ontvanger en TV
met dezelfde afstandsbediening bedienen. In dit geval blijft u uw huidige

6. Zodra het invoeren van de code is geslaagd, knippert STANDBY STB éénmalig
en blijft deze vervolgens branden. Als het invoeren is mislukt, knippert STANDBY
TV/AUX éénmaal langzaam en keert de afstandsbediening terug naar de normale
bedieningsmodus. Er is geen toestelcode opgeslagen.

6. De TV-ontvanger bedienen - handmatig koppelen

7. Om te controleren of de TV kan worden bediend, houdt u STANDBY TV/AUX
of de knop DEMPEN ingedrukt. Als de TV wordt uitgeschakeld of het geluid wordt
gedempt, laat u de STANDBY TV/AUX of de knop DEMPEN los.

Voor handmatige koppeling moet de koppelmodus van de TV-ontvanger zijn
geactiveerd. Deze is actief:

8. Druk op TERUG om het proces af te sluiten.
Wanneer het merk van uw TV veranderd moet de afstandsbediening opnieuw
worden geprogrammeerd. Herhaal dan de procedure voor het zoeken met de
toestelcode van uw nieuwe TV.

6. De TV-ontvanger bedienen - handmatig koppelen
(vervolg)
Handmatig koppelen:
1. Houd APPS en OK minimaal drie seconden ingedrukt, terwijl u de
afstandsbediening op de TV-ontvanger richt, totdat STANDBY STB ter bevestiging
knippert. U kunt nu gedurende 60 seconde uw afstandsbediening koppelen met uw
TV-ontvanger.
2. Als het koppelen geslaagd is zal STANDBY STB éénmaal langzaam knipperen

Uw afstandsbediening moet aan de TV-ontvanger worden gekoppeld om deze te
kunnen bedienen. Koppelen kan handmatig of automatisch worden gedaan. Een
afstandsbediening kan aan slechts één TV-ontvanger tegelijk worden gekoppeld.

•
•
•

gedurende twee minuten nadat de TV-ontvanger is opgestart;
wanneer de koppelpagina voor de afstandsbediening tijdens de installatie
wordt weergegeven;
wanneer de pagina met instructies voor het koppelen van de
afstandsbediening door wordt getoond

8. Fabrieksinstellingen herstellen
1. Houd 1 en 6 minimaal drie seconden ingedrukt totdat STANDBY TV/AUX
tweemaal knippert en vervolgens blijft branden.
2. Voer 9 8 1 in. Na het invoeren van de cijferreeks knippert STANDBY STB
tweemaal. De TV-instellingen zijn nu van de afstandsbediening verwijderd en de
fabrieksinstellingen zijn hersteld.
2. Herhaal nu de voorgaande stappen om de afstandsbediening opnieuw te koppelen
met zowel uw TV-ontvanger als uw TV (optioneel).

Als het koppelen niet is geslaagd zal STANDBY TV/AUX éénmaal langzaam knipperen
om een fout aan te geven
Tijdens het koppelen werken de knoppen van de afstandsbediening niet, behalve de
knop TERUG. U moet op TERUG drukken om het koppelen te stoppen of een andere
functie te gebruiken.

7. De TV-onvanger bedienen - automatisch koppelen

Voor meer informatie en hulp bij installatie raden wij u aan onze
website te bezoeken:
www.youfone.nl/installatie

Automatisch koppelen kan op twee manieren door de afstandsbediening worden
geactiveerd:
•
•

nadat de batterijen zijn geplaatst
nadat op een knop is gedrukt en STANDBY TV/AUX knippert om te bevestigen
dat de knop is ingedrukt.

De afstandsbediening automatisch koppelen met de TV-ontvanger:
Zorg ervoor dat de TV-ontvanger is ingeschakeld en STANDBY STB op de
afstandsbediening is uitgeschakeld.
1. Houd APPS en OK minimaal drie seconden ingedrukt, terwijl u de
afstandsbediening op de TV-ontvanger richt, totdat STANDBY STB ter bevestiging
knippert. U kunt nu gedurende 60 seconde uw afstandsbediening koppelen met uw
TV-ontvanger.
2. Als het koppelen geslaagd is zal de STB-knop éénmaal langzaam knipperen
Als het koppelen niet is geslaagd zal STANDBY TV/AUX éénmaal langzaam knipperen
om een fout aan te geven
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