
TV kijken ? 
 
1. Zet zo nodig de M7 satelliet ontvanger aan (power-knop op de 

voorzijde van het kleine zwarte kastje)  
2. Zet eerst de SAT ontvanger aan met de knop STB rechts bovenaan 

de afstandsbediening. 
3. Zet daarna de TV aan met de POWER knop op de afstandsbedie-

ning van de TV. Of met de knop TV links bovenaan de afstandsbe-
diening van de SAT. 

4. De TV reageert op het signaal van de SatBox en geeft na enkele 
ogenblikken beeld.  

5. Als er een melding komt dat er geen zender kan worden gevonden 
(dat gebeurt ook als eerst de TV wordt aangezet en daarna de 
SATBox), kies dan op de afstandsbediening van de TV voor HDMI2
(met de Source-knop (SRC) rechtsbovenaan). 

6. Met de SAT afstandsbediening kunt u door de kanalen heen bla-
deren (CH+ CH- knop) en het volume regelen. (zet wel het volume 
van de TV middels de afstandsbediening van de TV op hoog). 

7. Kanalen kunnen ook op nummer worden gekozen of via de FAV 
knop (met het gele rondje) alfabetisch. 

 
Mocht de satelliet ontvanger onverhoopt geen signaal geven (of van de Nederlandse zen-

ders doet alleen BVN kanaal 80 het), dan dient de ontvanger waarschijnlijk opnieuw geac-
tiveerd worden. Laat de ontvanger aan staan op een Nederlandse zender en stuur dan even 
een SMS-je naar de eigenaar in Nederland (+31 651 271321) en de ontvanger zal opnieuw 

geactiveerd worden. Meestal is er dan binnen 15 minuten weer beeld. 
 

Afstandsbedie-
ning Televisie 

Afstandsbediening 
DVD-speler 

Gebruiksaanwijzing Televisie kijken 
 
De afstandsbedieningen van TV, DVD en van de satelliet-box vindt u op het plateau waar de TV op staat. 
 
 

Radio luisteren via de satelliet ? 
 
Behalve via de aanwezige radio-CD speler, kunt u ook vele zenders via de 
satelliet box beluisteren. Het enige wat u doet is: de bovenstaande instruc-
tie voor TV kijken volgen en vervolgens op de satelliet afstandsbediening de 
knop Radio (met het groene rondje) indrukken. 

 
DVD film kijken ? 

 
DVD films bevinden zich in de boekenkast.  

DVD-speler aanzetten met de ON-knop en de 
satellietontvanger uit zetten met de POWER 

knop! 
 

Doet u na het kijken de DVD weer in zijn eigen 
hoesje ? :-)  
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