Gefeliciteerd
met je nieuwe
Samsung TV!

Gefeliciteerd met je nieuwe Samsung TV. Wij begrijpen dat je zo snel mogelijk TV
wilt kijken en hebben daarom een aantal stappen op een rijtje gezet.

Kom je er niet uit?
Neem dan even contact met ons op, wij helpen je graag persoonlijk verder.
Kijk op samsung.com/nl/support
Telefoon 24/7 bereikbaar +31-088-9090100
WhatsApp 24/7 bereikbaar +31-6-30028045

Fase 1: Voorbereiden (+/- 2 minuten)
Zorg dat je een plek hebt om de TV neer te
zetten of op te hangen.
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2 Zorg dat je je Wi-Fi-wachtwoord bij de
hand hebt. Indien je deze niet hebt, kun je ook
verbinding maken door een netwerkkabel te
gebruiken.
3 Pak de kabels die je aan je TV wilt aansluiten.

Bijvoorbeeld een coaxkabel voor het instellen van
de zenders via de interne DVB tuner of een HDMIkabel voor het aansluiten van een TV-ontvanger,
spelcomputers of een soundbar.

Fase 2: Monteren
1 Pak de TV uit.
• Pak de TV met twee mensen vast aan de
zijkant.
• Leg de TV met het scherm naar beneden neer
op een zachte ondergrond (bijv. een bank of
een vloerkleed).
• Haal alle accessoires uit de doos en leg deze
aan de zijkant.
• Let hierbij op dat je het scherm zo min
mogelijk aanraakt.

2 Zet de TV op de plaats waar je hem wilt
hebben.
• Monteer de voet volgens de instructies.
• Of hang de TV op met de No-Gap Wall-Mount
volgens de instructies.

Fase 3: Installeren (+/- 5 minuten)
Verbind je Netwerkprovider met je TV.
Selecteer één van de onderstaande opties, die
overeenkomt met jouw situatie:
• Gebruikmakend van de interne tuner d.m.v.
een coaxkabel tussen je wandcontactdoos en
de TV.
• Gebruikmakend van een TV-ontvanger (Set
Top Box) d.m.v. een HDMI-kabel tussen je TV
en TV-ontvanger.
• Gebruikmakend van een een modum met
netwerkkabel (KPN, canaldigitaal), dmv. het
verbinden van je netwerkkabel met je TV.
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Stop de stekker in het stopcontact.
3 Zet de TV-Ontvanger aan, zodat jouw TV de
coaxaansluiting of TV-ontvanger direct herkent.
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Zorg dat de TV-Ontvanger in het zicht staat
van de afstandsbediening van de TV.
5 Kies in het taalkeuzescherm voor
“Nederlands” en druk op “OK”.
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6 Je kunt de TV instellen met je
afstandsbediening (3.1) of met je smartphone
(3.2).

3.1 Installeren met je afstandsbediening
1

1. Kies je gewenste taal

2

Kies bij landkeuze voor “Nederland”.

3

Voer de zenderinstallatie uit voor Ziggo.
Als er een antennebron is aangesloten, zal
deze automatisch worden geselecteerd.
Daarnaast raden wij aan om een netwerk in te
stellen door te klikken op “Netwerk”.
Indien nodig wijzig het netwerk.
Selecteer “Sluiten” en druk op “OK”.
“Scannen” staat nu geselecteerd als optie
onderaan. Klik hierop en het zoeken naar de
kanalen wordt gestart.
Nu is de zenderinstallatie voltooid. Klik op
“sluiten”.

•
•
•
•
•
•

Indien je gebruik wilt maken met van een
draadloze internet verbinding, verbind de TV dan
met jouw Wi-Fi-netwerk.
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Lees en accepteer de algemene voorwaarden.

Log in op je Samsung Account, of maak een
account aan.
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Kies voor de intelligente modus indien je wilt
dat je TV zich aanpast naar de omstandigheden
waarin je TV kijkt.
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Test de afstandsbediening zoals aangeven
wordt op de TV.
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3.2 Installeren met je smartphone
1 Download en open de
SmartThings app op je
smartphone.

2 Klik op “Starten” en
ga aan de slag met de
configuratie

3 Start de configuratie
door te klikken op
“apparaat toevoegen”.
• Jouw app zal de TV
zoeken en toevoegen.

4 Selecteer het Wi-Finetwerk dat je wilt dat de
TV zal gebruiken.

5 Lees en accepteer de
algemene voorwaarden.

6 Geef je TV een naam
zodat je deze gemakkelijk
kunt vinden.

Stel, indien wenselijk
in, om een back-up te
maken van je gegevens
van je TV.

Sluit andere apparaten
aan op je tv zoals een
DVD-speler of Playstation
en volg de aanwijzingen
op het scherm.
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Kies voor de
intelligente modus
indien je wilt dat je TV
zich aanpast naar de
omstandigheden waarin
je TV kijkt.

Selecteer het land
waarin je TV gaat kijken.

Voeg, indien wenselijk,
je Spotify account toe.

Hierna zijn je TV en je
smartphone verbonden.
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Stel de zenders in op je TV.
Leg je smartphone aan de kant en pak de afstandsbediening van je TV
Druk op de “Home” button van je afstandsbediening
Klik op “Instellingen”
Klik op “Zenders”
Klik vervolgens op “automatisch afstemmen” en de zenders zullen gezocht worden.

Meer leren over je nieuwe TV?

De leukste apps.
Oneindig veel plezier met honderden
apps op je Smart TV.
Klik hier of kijk op www.samsung.
com/nl/explore/entertainment/homeentertainment/smart-tv

Binnen één klik op Netflix.
De One Remote Control van je nieuwe TV
geeft je directe toegang tot Netflix en je
andere favoriete apps. Lees en ontdek meer.
Klik hier of kijk op www.samsung.
com/nl/explore/entertainment/homeentertainment/one-remote-control

Ambient Mode
Laat je TV opgaan in je interieur.
Klik hier of kijk op www.samsung.
com/nl/explore/entertainment/homeentertainment/ambient-mode

