
Zenders instellen Loewe TV 
 

LOEWE LED 

Zwarte Display 

 

SKP wijzigt haar digitale zenderpakket. Vaak neemt uw toestel deze wijzigingen vanzelf over maar het 

kan zijn dat uw toestel een handje geholpen moet worden door de “eerste ingebruikname te herhalen”.  

Let er wel op dat u de eventuele CI module er niet uit haalt.  

Door de ‘Eerste ingebruikneming’ te herhalen kunt u de zenders opnieuw instellen. Er zijn bij LOEWE 

televisies twee verschillende versies, de LCD versie is te herkennen aan het blauwe display, de 

modernere LED versie heeft een zwart display. 

Onderstaande instructie geldt voor de toestellen met ZWARTE display. De meeste regels  zoals 

hieronder aangegeven staan al op de juiste waarde, u hoeft dit alleen te controleren en te bevestigen 

met OK ; 

 

• Televisiescherm aanzetten,  

• Druk op knop ‘media’ of ‘assist’ (zit onder de 0 toets, afhankelijk van de versie 

afstandsbediening). Er verschijnt een zwart/wit display. 

• Kies trefwoordenregister, druk OK, 

• Kies ‘Eerste ingebruikname herhalen’, druk OK, 

• Taal NL, druk OK,  

• Energie efficientie, stel in op Premium modus en druk op OK  

• Lokatie NL Nederland druk OK,  

• Antennekabels aansluiten: er moet een vinkje* staan achter Antenne/kabel (analoog) en DVB-C 

druk op OK,  (*Met de gele toets zet u het vinkje aan of uit.) 

• Gewenste ondertitelingtaal NL, druk OK,  

• Eerste ingebruikneming: Ziggo of UPC,  

• Logical Channel Numbering op ja, druk OK,  

• Vul in bij startfrequentie: 554.00 en stap een balk naar beneden,  

• Vul in bij netwerk ID: 08888, druk OK,  

• Symboolsnelheid 6900 

• QAM Modulatie 64 

• Druk op OK 

• Favoriete signaalbron DVB-C, druk OK 

• Automatische  zoekfunctie starten, druk OK,  

 



Het televisiescherm gaat nu automatisch zoeken en alle zenders van uw digitale pakket zijn weer te 

vinden. (Dit proces kan tot 10 minuten in beslag nemen!) Sluit af door een aantal malen (wordt 

aangegeven in het scherm) op OK te drukken totdat u weer terug bent op TV beeld. Mocht u de vraag ‘ 

Nieuwe apparatuur aansluiten?’ tegenkomen dan kiest u voor NEE.  

 

Als u END in het beeld ziet drukt u op END! Hierna zijn alle televisiezenders beschikbaar 

 

  

LOEWE 

BLAUWE display 

 

Onderstaande instructie geldt voor de toestellen met BLAUWE display. De meeste regels  zoals 

hieronder aangegeven staan al op de juiste waarde, u hoeft dit alleen te controleren en te bevestigen 

met OK 

 

• Televisiescherm aanzetten 

• Druk op info (of op media, afhankelijk van uw afstandsbediening), er verschijnt een blauw/wit 

display. Kies ‘trefwoorden register’, kies vervolgens ‘eerste ingebruikname herhalen’, 

• Taal NL druk OK, 

• Lokatie NL Nederland druk OK, 

• Antennekabels aansluiten: er moet een vinkje* staan achter Antenne/kabel (analoog) en DVB-C 

druk op OK, (*Met de gele toets zet u het vinkje aan of uit.) 

• Logical channelnumber overnemen? Ja, druk OK, 

• Netwerkselectie: indien mogelijk kiest u ‘ander netwerk’, druk OK, 

• Gecodeerde zenders op ‘ja’ 

•  Startfrequentie 544.00 en netwerk ID op 08888  druk OK, 

• Favoriete Signaalbron druk OK,  

 

De tv laat nu zien wat hij gaat doen, nog een keer druk OK en hij gaat starten. De tv gaat nu eerst alle 

zenders wissen en daarna alles weer zoeken, als dit klaar is (kan tot 20 minuten duren) nog 2 keer op OK 

drukken en dan zijn de radiozenders ook weer ge-updatet. Sluit af door een aantal malen (wordt 

aangegeven in het scherm) op OK te drukken totdat u weer terug bent op TV beeld. Mocht u de vraag ‘ 

Nieuwe apparatuur aansluiten?’ tegenkomen dan kiest u voor NEE.  

 

Zodra u het woord END rechtsonder in het beeld ziet, drukt u op END. Hierna heeft u alle 

televisiezenders. 


