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2 Afstandsbediening

Microfoon
Microfoon voor spraakbesturing

Mute
In- en uitschakelen van het geluid

Opname
Oproepen van de

opgeslagen opnamen

Apps en spelletjes
De opgeslagen apps en spellen oproepen

Functies van de mediaspeler
Opnieuw starten van het programma,

Start/Pauze/Stop, Opnamefunctie

Guide
Openen van de elektronische

programmagegevens

Information
Weergave van informatie
over de getoonde inhoud

Navigatie
Controle op, neer, rechts, links en selectie

Terug
Een stapje terug doen

Volume
Het volumewĳzigen

Numeriek toetsenbord
Handmatige invoer van cĳfers 0-9

Teletekst
Oproepen van de teletekst
voor het huidige kanaal

Aan/Uit/Standby
In- en uitschakelen van het toestel, stand-by

Zoekfunctie
Zoeken naar inhoud in de TV-app

Instellingen
De instellingen van de NetTV box beheren

Kleur knoppen
Links naar HbbTV

Trick play functies
Snel vooruitspoelen, terugspoelen en inhoud
overslaan

YouTube™
De YouTube™-toepassing openen

Menu
Open het hoofdmenu

Exit
Sluit de huidige toepassing

Google Assistent™
De Google Assistant™-spraakbesturing openen

Stationskeuze
Veranderen van zender

Home
Open het Home-scherm

Vorige kanaal
Terugkeren naar eerder bekeken kanaal
(in live TV modus)

Delete
Tekst invoer verwĳderen



3 Aansluiten van de eenheden

De settopbox wordt met de HDMI-kabel aangesloten op de TV
en via een Netwerkkabel of als alternatief via de Wifi (kan
verbindingsproblemen geven) verbonden met de router.

De Box is ook aangesloten op het lichtnet.
Als alles verbonden is, kan het scherm opgestart worden.

Aansluiten van de eenheden
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4 Snelle start

Koppel de Afstandsbediening

Koppel de afstandsbediening door te drukken op OK en VOL
op hetzelfde moment.

1

De volgende stappen laten zien hoe u snel kunt installeren.
Meer informatie vindt u in onze gebruiksaanwĳzing.

Koppel de Afstandsbediening

De volgende stappen laten zien hoe u                  snel kunt installeren.
Meer informatie vindt u in onze gebruiksaanwĳzing.

Koppel de afstandsbediening door te drukken op OK en VOL
op hetzelfde moment.

1.



Selecteer de gewenste taal.

Gebruik uw netwerkkabel of de Wifi om verbinding
te maken met de router.

Welkom

WLAN Netzwerk
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Welkom

2.

Selecteer de gewenste taal.



Selecteer de gewenste taal.

Gebruik uw netwerkkabel of de Wifi om verbinding
te maken met de router.

Welkom

WLAN Netzwerk
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WLAN Netwerk

3. Selecteerdegewenstetaal.

Gebruik uw netwerkkabel of de Wifi om verbinding 
te maken met de router.



We raden u aan in te loggen met uw Google™ account
om toegang te krĳgen tot Google Play™.

Inschrĳving

44

Inschrĳving

55

Voer uw inloggegevens in.

Inloggen Google

4.

Om toegang te krijgen tot Google Play kunt u inloggen met uw Google 
account (@gmail.com). Dit kan ook op een later moment.

Kies “Overslaan” om direct naar                  te gaan.



We raden u aan in te loggen met uw Google™ account
om toegang te krĳgen tot Google Play™.

Inschrĳving
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Inschrĳving

55

Voer uw inloggegevens in.

Inloggen TV2GO

5.

Selecteer de gewenste functie en geniet van



Selecteer de gewenste functie en geniet van .

Veel plezier.

66

Veel plezier

6.



Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en koptelefoons kan leiden tot gehoorverlies.
Luisteren naar muziek op hoog volume en gedurende een lange periode kan het gehoor
beschadigen.

De batterĳ (accu of batterĳen of batterĳpak) mag niet worden blootgesteld aan
buitensporige hitte, zoals zonneschĳn, vuur en dergelĳke.

Explosiegevaar bĳ foutieve vervanging van de batterĳ! Vervang de batterĳ alleen door
hetzelfde of een gelĳkwaardig type.

Om letsel te voorkomen, moet dit toestel stevig aan de vloer/wand worden bevestigd
volgens de instructies in deze installatiehandleiding.

Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen. Voorwerpen
gevuld met vloeistoffen, zoals vazen of glazen, mogen niet op het toestel worden geplaatst.

De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met
voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordĳnen, enz.

Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of elektrische schokken
te verminderen.

Lees de elektrische en veiligheidsinformatie op de behuizing voordat u
het toestel installeert of gebruikt.

Gebruik alleen de door de fabrikant gespecificeerde of geleverde accessoires
(zoals de bĳgeleverde voedingseenheid, batterĳen, enz.).

Voorzichtig!

5 Veiligheidsbericht

Lees alle instructies voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt
en bewaar de documenten voor toekomstig gebruik.



Het is noodzakelĳk dat u alleen een goedgekeurd verlengsnoer en geschikte compatibele
bedrading gebruikt voor het stroomverbruik van de geïnstalleerde apparatuur. Zorg ervoor dat
de voeding overeenkomt met de spanning op het typeplaatje op de achterkant van het apparaat.

Wanneer u kabels aansluit, moet u ervoor zorgen dat het apparaat van het lichtnet is
losgekoppeld. Wacht na het uitschakelen van het toestel een paar seconden voordat u het
toestel verplaatst of kabels van andere aangesloten onderdelen loskoppelt van het toestel.

Als u het toestel opent, vervalt de garantie op het product. Neem contact op met het
servicecentrum voor onderhoud of service.

Probeer nooit het toestel te openen. Het is gevaarlĳk de binnenkant van het toestel aan te raken,
aangezien dit kan leiden tot spanningsschokken en mogelĳke elektrische gevaren.

Voorzorgsmaatregelen

Apparaten met dit symbool zĳn klasse II of dubbel geïsoleerde elektrische apparaten.
Zĳ zĳn zo ontworpen dat er geen veiligheidsverbinding met de aarde nodig is.

Houd kaarsen of andere open vlammen uit de buurt van dit product.

• Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het toestel worden geplaatst.

Er moet aandacht worden besteed aan de milieuaspecten van de verwĳdering van batterĳen.

Bind het netsnoer vast met kabelbinders of iets dergelĳks om struikelgevaar te voorkomen.
De kabelbinders mogen geen scherpe randen of iets dergelĳks vertonen. Dit kan slĳtage van het
netsnoer veroorzaken. Let er bĳ hergebruik op dat het netsnoer niet beschadigd is.
De afwezigheid van een lichtindicator op het toestel betekent niet dat het volledig van het net is
losgekoppeld. Om het toestel volledig los te koppelen, moet het netsnoer worden losgekoppeld
van het toestel.

De netstekker wordt gebruikt als uitschakelingsapparaat en moet gemakkelĳk bereikbaar zĳn.

Om het risico van gehoorbeschadiging te verminderen, dient u het volume te verlagen tot een
comfortabel niveau. Verminder de tĳd dat u luistert naar hoge volumes.



. Correcte verwĳdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product nergens in de
EU met het huishoudelĳk afval mag worden weggegooid, om mogelĳke schade aan het milieu of
de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwĳdering te voorkomen. Recycle de
apparatuur op verantwoorde wĳze bĳ het elektrisch afval. Om uw gebruikte toestel terug te
sturen, gelieve contact op te nemen met het retour- en inzamelsysteem of met de dealer bĳ wie
het product werd aangekocht. Hĳ zal dit product op een milieuvriendelĳke manier recycleren.

WEEE- Richtlĳn

Vermĳd stoffige plaatsen en maak de omgeving regelmatig schoon.

Vermĳd direct zonlicht om oververhitting te voorkomen.

Plaats geen kaarsen of soortgelĳke voorwerpen in de buurt van de opening om te voorkomen
dat er ontvlambare vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen.

Gebruik het toestel niet in de buurt van vochtige of koude plaatsen en bescherm het
tegen oververhitting.

Installeer dit toestel niet in een afgesloten ruimte, bĳv. in een boekenkast.

Bedrĳfsomgeving

Strong verklaart hierbĳ dat de apparatuur in overeenstemming is met Richtlĳn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het
volgende internetadres: https://www.strong.tv/de/Doc

Verklaring van overeenstemming





Informatie en service
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