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Wat zit er in de doos?

UPC Smart Card HDMI-kabel Coaxkabel Voedingskabel
Afstandsbediening

en 2 batterijen

Aankoopbevestiging Introductiehandleiding Gebruikershandleiding

DCR 5012

Activeer uw abonnement door te bellen met de 
klantenservice van UPC op 0900-5008080 (€ 0.10 per 
minuut), op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.
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  Aansluiten
Deze introductiehandleiding is van toepassing 
als:
- Uw televisietoestel is voorzien van een 

HDMI-ingang.
- Uw wandcontactdoos is aangesloten op een 

kabelnetwerk.
Wanneer er is aangesloten zoals hieronder 
beschreven, verloopt de volumebediening via 
uw televisietoestel.
A- Voorafgaand aan het aansluiten
Controleer of de UPC Smart Card zich in de 
sleuf aan de voorkant bevindt. Indien dit niet 
het geval is, duw deze dan in de sleuf:

  Ontkoppel uw televisietoestel van de 
netvoeding.

  Indien u UPC-abonnee bent: trek aan het 
klepje om het te openen, voer dan de 
UPC smart card in de sleuf van de digitale 
kabelontvanger met de chip naar beneden.

B- Aansluiten
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TV Set

Stopcontact

EXT 2

 Sluit de coaxkabel aan vanaf het 
wandcontactdoos naar de RF IN-
ingang aan de achterkant van de digitale 
kabelontvanger.

  Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI-
  ingang van het televisietoestel en op de
  HDMI-aansluiting aan de achterkant van
  de digitale kabelontvanger.

 Sluit de digitale kabelontvanger nu 
   niet aan op de netvoeding. 

   Instellen
A- Batterijen installeren
Installeer de twee bijgeleverde 
batterijen in de afstandsbediening.

B- Zenders zoeken
- Sluit uw digitale kabelontvanger op de 

netvoeding aan middels de bijgeleverde 
voedingskabel. De display van het apparaat 
geeft eerst Init aan, dan UPC.

- Controleer of het scherm met landenkeuze 
op het televisiescherm verschijnt.

- Selecteer het land en druk dan op OK.
Als er geen afbeelding verschijnt of als de 
beeldkwaliteit slecht is, raadpleeg dan het 
hoofdstuk Eerste hulp bij storingen.

- Voer de driecijferige activeringscode in zoals 
in de gebruikershandleiding vermeld en druk 
vervolgens op OK.
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Raadpleeg in de gebruikershandleiding 
het hoofdstuk Extra Informatie 
voor een lijst met activeringscodes. 

- Controleer of de weergegeven instellingen 
overeenkomen met de instellingen van UPC 
en druk vervolgens op OK. Er verschijnt 
een nieuw scherm dat de signaalsterkte en 
–kwaliteit aangeeft.

- Controleer of de staafdiagrammen een 
geschikte signaalsterkte en –kwaliteit 
aangeven en druk vervolgens op OK om 
zenders te zoeken. In het scherm geeft de 
onderste staafdiagram de voortgang van de 
zoekopdracht weer.

 - Wanneer het zoeken succesvol is afgesloten, 
wordt het aantal gevonden televisie- en 
muziekzenders weergegeven. 

 
- Druk op UPC om de voorwaarden te 

accepteren. Er zal een korte beschrijving 
worden weergegeven van alle kenmerken 
van de digitale kabelontvanger met een 
UPC-abonnement; ook zal er een test 
starten om na te gaan of de installatie 
correct is uitgevoerd.

  Genieten
A-Van zender veranderen tijdens 

het kijken naar digitale televisie
  De cijfertoetsen van de afstandsbediening 

gebruiken
- Toets een cijfer in om op de bijbehorende 

zender af te stemmen.
  De CH+ of CH-knop gebruiken

- Druk op CH+ om op de volgende zender af 
te stemmen.

- Druk op CH- om op de vorige zender af te 
stemmen.
  De programma-informatiebalk gebruiken

Om een zender uit de informatiebalk te 
selecteren, doet u het volgende:
- Druk op OK om de programma-

informatiebalk weer te geven.
- Druk op ◄ / ► om naar een andere zender 

te gaan. 
- Druk op OK om het programma op het 

volledige scherm te bekijken.
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- Druk op UPC of back om de TV Guide te 
verlaten.

B- Volumebediening
Uw afstandsbediening is zo ingesteld dat de 
volumebediening via een Philips-televisietoestel 
kan verlopen. Indien u in het bezit bent van 
een tv van een ander merk, raadpleeg dan in 
de gebruikershandleiding het hoofdstuk Extra 
Informatie om de merkinstelling van de 
afstandsbediening op uw televisietoestel af te 
stemmen.
C- TV Guide
Tijdens het kijken naar digitale televisie:
- Druk op guide om het huidige programma 
te raadplegen.
- Gebruik de knoppen ▲/ ▼/ ◄ / ► om de 
gewenste optie te selecteren.

Eerste hulp bij storingen

  Storing Oplossing

De display op het voorpaneel licht niet op.

Er is geen geluid of beeld maar het voorpaneel 
geeft wel een zendernummer aan.

Het lukt niet om met de afstandsbediening 
uw digitale kabelontvanger te bedienen.

Indien de signaalkwaliteit slecht is, voer dan 
een test uit door naar zender 999 te gaan.

Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. Haal de stekker eruit 
en doe hem er weer in om er zeker van te zijn dat hij op de goede plek zit. 
Controleer of er wel spanning staat op het stopcontact.

Controleer de aansluitingen.

Zorg ervoor dat het apparaat aan staat.
Controleer of de afstandsbediening ingesteld is op STB (druk indien nodig 
op de UPC-knop).
Zorg ervoor dat u de afstandsbediening op het voorpaneel van uw apparaat 
richt. Controleer de batterijen in uw afstandsbediening.

Stap 1
Druk op de UPC-knop op de afstandsbediening en toests dan 9 9 9 in.
De testzender wordt nu weergegeven. Na enkele ogenblikken verschijnt er 
een melding met het verzoek op de rode knop op uw afstandsbediening te 
drukken.

Stap 2
Druk op  op afstandsbediening om automatisch vijf tests te laten 
uitvoeren. De testresultaten verschijnen onder elkaar op het scherm. Als een 
van de tests een fout oplevert, raden wij u aan om de aansluitingen van alle 
stekkers en kabels te controleren en opnieuw de test via zender 999 uit te 
voeren. Als de test daarna alsnog een fout oplevert, neem dan contact op met 
de klantenservice van UPC.

Hulp nodig?
Gebruikershandleiding: Raadpleeg de gebruikershandleiding 
die bij uw digitale kabelontvanger werd meegeleverd.
Online: Ga naar www.philips.com/support
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