
 

  

Nokia (Android) Smart TV afstemmen op kabel Ziggo 
Quickguide installatie 
 
Uitgangspunt: nieuw uit de verpakking of na het herstellen van de fabrieksinstellingen 

Na het inschakelen van het toestel start deze op met het NOKIA logo opgevolgd door het Android 

logo. Na het verdwijnen van het Android logo volgt een zwart scherm. Wacht even tot het 

‘Welcom’ scherm verschijnt.  

De volgorde van de menu’s/stappen en zichtbare schermen kan variëren per model. 

Volg de volgende stappen 
 

1. Welcom - Kies de gewenste taal Nederlands (Nederland) en bevestig met OK  

2. Land  - Kies je land Nederland en bevestig met OK 

Let op: bij sommige modellen komt de landkeuze pas na stap 11 

3. Eerste instelling  - Kies OK om door te gaan  

4. Je TV snel instellen met je Android telefoon?  Kies Overslaan (dit menu is niet op elk 

model zichtbaar of wordt bij sommige modellen later pas getoond) 

5. Zoeken naar accessoires 

De TV gaat zoeken naar Bluetooth 

apparaten. Het is in deze stap ook 

mogelijk om de afstandsbediening 

via Bluetooth met de TV te 

koppelen. Hij heeft dan een groter 

bereik en stembesturing is daarna 

mogelijk. Druk de SOURCE knop 

op de afstandsbediening 5 tot 15 

sec. in. Wacht tot op beeld 

verschijnt dat de afstandsbediening is gekoppeld. Je kunt dit ook overslaan door op de toets 

TERUG te klikken.  

6. Je wifi-netwerk selecteren (indien je een LAN-internetkabel hebt aangesloten op je TV 

wordt deze stap niet getoond) 

Configureer je wifi-netwerk of sluit een netwerk kabel aan voor verbinding met internet 

7. Haal het maximale uit je tv  - Configureer je Google account of sla deze stap over (dit kan 

later nog) 

8. Servicevoorwaarden 

Lees en accepteer Servicevoorwaarden, Privacybeleid, Servicevoorwaarden van Play 

Selecteer Accepteren en druk op OK 

9. Locatie  

Geef wel of geen toestemming voor gebruik van de apparaat locatie. 

Kies Ja of Nee en druk op OK 

10. Help Android verbeteren  

Geef wel of geen toestemming voor het doorsturen van gebruiksgegevens 

 Kies Ja of Nee en druk op OK 

11. Je Android TV wordt mogelijk gemaakt door Androidtv 

Je krijgt een kleine rondleiding over de mogelijkheden van AndroidTV. Druk op OK in elk 

scherm om door de verschillende pagina’s te bladeren.  

12. Selecteer tv-modus  - Kies Thuis en druk op OK 

13. Ingebouwde Chromecast altijd beschikbaar  - Kies Aan of Uit en druk op OK 



 

  

DEEL TWEE IS HET AFSTEMMEN VAN DE ZENDERS OP ZIGGO 

1.  Tunermodus - Kies Kabel en druk op OK 
2.  Operator selecteren  - Kies Overig en druk op OK 
3.  Kanaalscan  - Kies Scannen en druk op OK 
4.  Kabelscan configureren  - Druk op OK 
5.  Scanmodus - Kies Vooruit scannen en druk op OK 
6.  Kabelscan configureren - Kies Frequentie en druk op OK 
7.  Frequentie (KHz)  - Kies Handmatig en druk op OK 

Let op: je dient altijd handmatig te kiezen ook als er al een frequentie staat ingevuld! 
8.  Frequentie (KHz) en invoermogelijkheid 

Geef 474000 in met de cijfertoetsen of met de cursor in het elektronische toetsenbord en 
kies het vinkje aan de rechterkant van het toetsenbord druk op OK 

9.  Kabelscan configureren  - Kies Netwerk-ID en druk op OK 
10. Netwerk-ID  - Kies Handmatig en druk op OK 

Ook hier geldt dat je altijd de Netwerk-ID handmatig moet invullen 
11. Netwerk-ID en invoermogelijkheid 

Geef 4444 in met de cijfertoetsen of met de cursor in het elektronische toetsenbord en kies 
het vinkje aan de rechterkant van het toetsenbord druk op OK 
Gebruik je een CI+ module met Ziggo Smartcard? Vul dan de frequentie 5555 in 

12. Kabelscan configureren   
De gegevens zijn nu juist ingegeven maar kunnen bij fouten nog worden hersteld 
Druk op PIJL-Rechts om het zoeken te starten 

13. Scannen…  zie het verloop van het installeren van de zenders 
14. Instellen is voltooid. Veel plezier!  - Sluit af met drukken op OK 
15. De TV toont nu het overzicht scherm van de App’s 

Kies in het App menu de tegel met de afbeelding van een TV om 

naar live TV te gaan.  

 

 

 

 

Nokia (Android) Smart TV’s kunnen met de afstandsbediening van de KPN decoder worden 

bediend. Hiervoor dien je op de afstandsbediening van de KPN decoder de code 328 te 

programmeren. 

 


