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Eerste ingebruikname herhalen voor LED tv’s (Loewe) met chassis SL2XX 
 
Hiermee worden alle zenders opnieuw ingeladen en wordt het toestel zo ingesteld 
dat volgende mutaties aan de zenderlijst automatisch worden aangepast (u hoeft 
alleen te bevestigen als het toestel daarom vraagt). 
 

1. Druk op ”HOME” op de afstandsbediening. In beeld verschijnt het Home 
menu; 

2. Ga in de linker kolom naar “extra” en dan naar “bijzondere functies”; 
3. selecteer “Eerste ingebruikneming herhalen” en druk >> 
4. Kies land NL en druk >> 
5. Selecteer de gewenste “energie efficiëntie”. Wij adviseren “premium modus” 

en druk >> 
6. Kies “locatie” NL en druk >> 
7. Bij de optie  “Als TV toestel” en “als monitor” kiest u “Als TV toestel” en druk 

>>  
8. Volg de aanwijzingen op de tv; 
9. U ziet nu een beeld met verschillende ontvangst mogelijkheden: antenne 

analoog, DVB-C, DVB-T en DVB-S; 
10. In het betreffende menu zorgt u ervoor dat vóór DVB-C én antenne/kabel 

analoog een "V" (vinkje) staat, dit kunt u aan en uit zetten via de OK toets op 
afstandsbediening; 

11. Druk >> om door te gaan; 
12. Selecteer nu “Ziggo” en druk >> om door te gaan; 
13. U komt nu in een menu waar u de volgende instellingen dient te gebruiken: 

Gecodeerde zenders: JA 
Startfrequentie: 474,00 (toets 4740) 
Netwerk ID: 05555 invoeren 
verder met >> 

14. U kunt nu de automatische zoekfunctie starten door op OK te drukken 
15. Het toestel zoekt nu de zenders opnieuw. Na verloop van tijd geeft het toestel 

aan hoeveel zenders er gevonden zijn. Druk op >> 
16. druk nogmaals op >> 
17. Bij de vraag “leeftijdsafhankelijk blokkeren” selecteert u bij voorkeur “geen” 

en drukt >> 
18. Bij het scherm voor geluidsweergave kiest u over het algemeen “TV 

Luidsprekers” en drukt >> 
19. Bij de vraag “netwerk instellen” selecteert u “niet/later” en drukt op >> 
20. Deze procedure is nu klaar en u kunt nu via een aantal keren op “HOME” te 

drukken weer uit dit menu. 
 

 

 


