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Chassis: L2650 

 

eerste ingebruikname herhalen 

 

Hiermee worden alle zenders opnieuw ingeladen en staan ze automatisch op de goede 

volgorde (indien uw LCD televisie is voorzien van softwareversie V4.27 of hoger) 

 

1. Druk op info, eerste ingebruikneming herhalen en ok 

2. kies taal NL en druk ok; 

3. alléén achter DVB-C mag een vinkje staan. U kunt dit bij alle regels (antenne/kabel 

analoog etc.) uitzetten door met de ronde toets op de afstandsbediening naar de 

desbetreffende regel te gaan en dan op de gele knop te drukken; 

4. druk ok op verder te gaan; 

5. kies locatie NL en druk ok; 

6. u komt in volgend scherm. 

7. selecteer zoekmethode: kanaal zoeken en ga een regel naar beneden 

8. geef achter startfrequentie 4740 (van 474,0 MHz) in en ga regel naar beneden 

9. ga een plaats naar rechts (achter netwerk id) en geef in: 05555 

10. druk nu ok 

11. u komt in scherm overzicht (hier staat standplaats NL en zoeken DVB-C) 

12. druk op ok om zoeken te activeren 

13. na zoeken drukt u ok, er worden nu radiozenders gezocht 

14. na zoeken drukt u ok 

15. bij “apparaten wijzigen” druk u naar rechts (NEE) en drukt ok 

 

de digitale zenders zijn nu geprogrammeerd, nu volgen nog de analoge zenders. 

 

1. druk op menu 

2. ga naar instellingen en druk ok 

3. ga naar zenders en druk ok 

4. ga naar zoeken en druk ok 

5. ga naar zoekinstellingen wijzigen en druk ok 

6. kies locatie NL en druk ok 

7. ga naar antenne/kabel analoog en druk ok 

8. selecteer “alle” en druk ok 

9. selecteer “PAL-BG” en druk ok 

10. selecteer het gewenste voorkeuzenummer (bijv. 161) en druk ok 

11. het zoeken wordt nu gestart 

12. na het zoeken kunt u met “END” het menu verlaten 

 

deze procedure is nu volledig afgerond 


