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Veiligheidsmaatregelen 

1. Sluit geen niet door de fabrikant 

gespecificeerde accessoires 

aan.  

2. Plaats het product niet op een 

instabiele kar, standaard, drie- 

poot, houder of tafel. Het pro- 

duct kan vallen en daardoor 

ernstig letsel veroorzaken bij een 

kind of volwassene en het 

product ernstig beschadigen. 

Gebruik alleen met een kar, 

standaard, driepoot, houder of 

tafel zoals aanbevolen door de 

fabrikant of verkocht samen met 

dit product.  

3. Bij bevestiging van dit product 

dient u de instructies van de 

fabrikant te volgen en dient u 

gebruik te maken van door de 

fabrikant aanbevolen bevesti- 

gingsmaterialen.  
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4. Een combinatie van het product 

en een kar dient voorzichtig te 

worden verplaatst. Snel stoppen, 

grote kracht en ongelijke opper- 

vlakken kunnen ervoor zorgen 

dat de combinatie van het 

product en de kar omvalt.  

5. Verhoog het volume niet wan- 

neer het apparaat slechts een 

stil gedeelte afspeelt. Dit kan de 

luidsprekers beschadigen wan- 

neer na het stille gedeelte plot- 

seling een luid gedeelte start.  

6. Schakel het apparaat uit met de 

Aan/Uit schakelaar als deze 

gedurende langere tijd niet 

gebruikt gaat worden.  

7. Haal de stekker uit het stop- 

contact tijdens onweer.  

8. Sloten en openingen in de be- 

huizing zijn aangebracht voor 

ventilatie en om een betrouw- 

bare werking van het product te 

garanderen en het te bescher- 
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men tegen oververhitting. Deze 

openingen mogen niet worden 

geblokkeerd of bedekt. 

9. De openingen mogen niet 

geblokkeerd worden door het 

product op een bed, bank, tapijt 

of ander vergelijkbaar oppervlak 

te plaatsen.  

10. Dit product dient niet te worden 

ingebouwd in bijvoorbeeld een 

boekenkast of rek tenzij deze 

voorzien is van goede ventilatie 

of de instructies van de fabrikant 

dit toelaten. 

11. Bescherm het apparaat tegen 

weersinvloeden, vocht en hoge 

temperaturen. 

12. Mors nooit enige vorm van 

vloeistof op het apparaat.  

13. Stel het apparaat en de af- 

standsbediening niet bloot aan 

direct zonlicht.  

14. Als een buitenantenne of 
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kabelsysteem is aangesloten op 

het product, zorg ervoor dat de 

antenne of het kabelsysteem is 

geaard om enigszins beschermd 

te zijn tegen voltagewisselingen 

of opgebouwde statische 

energie.  

 

 

Accessoires 

 Internet TV 

 AC adapter/Voedingskabel 

 Afstandsbediening met batterijen 

 FM antenne  

 AV kabel 

 Gebruikershandleiding 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de 

nieuwste firmware updates. 

http://www.teknihall.nl/
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Onderdelen en bediening 

Vooraanzicht 

 
 

Achteraanzicht 

 
1. Power knop – Power aan/uit 

2. Menu knop – ga naar het 

hoofdmenu 

3. OK - om de selectie te 

bevestigen 
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4. Return knop – om terug te keren 

naar het vorige scherm 

5. Memory card slot  

6. Achter behuizing 

7. Mini USB jack – voor voeding 

8. Hoofdtelefoon jack 

9. CVBS – CVBS uitgang 

10. Lijn-in jack – Lijn in/FM antenne  

11. HDMI – Voor HDMI verbinding 

met TV 

12. RJ45 – Ethernet poort voor 

kabelverbinding 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de 

nieuwste firmware updates. 

http://www.teknihall.nl/
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Afstandsbediening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knoppen van de afstandsbediening 

DEEL 1 

POWER Power knop (Stand-by) 

LCD/TV Schakel tussen TV en eigen 

scherm 

i-TV Ga naar Internet TV 



Nederlandstalige ondersteuning:  P1235 

Teknihall support: 0900 400 2001   13 

envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl. 

 

 

 

MUTE Mute knop 

NETWORK Ga naar netwerkinstellinge 

i-RADIO Ga naar internetradio 

FULLSCREEN Schakel tussen scherm in 

16:9 en de originele 

beeldverhouding 

PAGE- Pagina omlaag 

DEL Verwijderen 

PAGE+ Pagina omhoog 

  Snel terugspoelen 

FAV Favorieten knop 

  Snel vooruit spoelen 

 

DEEL 2 

MENU Ga naar het hoofdmenu  

EXIT Verlaat het huidige scherm 

NAVIGATIE- Links, rechts, omhoog en 

KRUIS omlaag 

ENTER Bevestig selectie 

 Afspelen/Pauzeren 

 Afspelen stoppen 

 

DEEL 3 

VOL+ Het volume verhogen 

VOL-  Het volume verlagen 

 Bestanden in de map afspelen   
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 Willekeurig afspelen  

 Huidig bestand blijven herhalen 

 

| Volgende bestand 

| Vorige bestand 

 

 

De afstandsbediening gebruiken 

 Verwijder de plastic folie voordat 

u de afstandsbediening gebruikt. 

 Om de afstandsbediening te 

gebruiken, richt de 

afstandsbediening op het IR 

venster op het apparaat en druk 

op de knop. 

 De aanbevolen afstand voor 

bediening op afstand is ongeveer 

5 meter. 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de 

nieuwste firmware updates. 

http://www.teknihall.nl/
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Vervangen van de batterij 

Wanneer de batterijen in de 

afstandsbediening zwak worden, is 

de bedieningsafstand sterk 

afgenomen en dient u de batterijen 

te vervangen. 

1. Neem de batterijen uit onderaan 

de behuizing van het apparaat.  

2. Plaats op de correcte wijze twee 

nieuwe gelijkwaardige batterijen. 

 

Opmerking: 

 Plaats de batterijen niet in de 

verkeerde richting.  

 Gebruik geen verschillende 

batterijtypes door elkaar. 

 Als u de afstandsbediening 

gedurende langere tijd niet 

gebruikt, verwijder de batterijen. 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de 

nieuwste firmware updates. 

http://www.teknihall.nl/
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Aansluitingen 

Voeding aansluiting  

Sluit de USB Mini connector van de 

AC/DC netvoeding aan op de Mini 

USB connector van het apparaat. 

Steek de stekker van de AC/DC 

netvoeding in het stopcontact. Om 

de Internet TV in te schakelen kunt u 

op de Power knop van de 

afstandsbediening drukken of de 

power knop op het apparaat enige 

tijd ingedrukt houden.  
 

Antenne  

De Internet TV heeft een FM radio. 

Voor radio ontvangst sluit de 

meegeleverde antennekabel aan 

op de FM/Line-IN poort. 
 

HDMI & CVBS  

U kunt de Internet TV aansluiten op 

een extern groter scherm via HDMI of 

CVBS. Een AV kabel voor aansluiting 

via CVBS is een van de accessoires. 
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Een HDMI kabel is niet meegeleverd 

met het apparaat. Nadat de ver- 

binding tot stand is gebracht, 

selecteer het TV OUT icoon op het 

scherm en kies voor LCD Out of TV 

Out om te kiezen of het beeld wordt 

weergegeven op het lokale scherm 

of ook op een TV. Na TV Out te heb- 

ben gekozen dient u te selecteren of 

u een HDMI of CVBS verbinding ge- 

bruikt. U kunt schakelen tussen weer- 

gave op alleen TV en weergave op 

zowel intern scherm als TV door op 

de LCD/TV knop op de afstandsbe- 

diening te drukken. 

 

Let op! 

Let op de kleuraanduiding op de TV 

(geel = video / wit & rood = linker en 

rechter audiokanaal) bij het aan- 

sluiten van de drie-pins videokabel 

op de “AV” ingang van een TV. 
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Stereo ingang (LINE IN)  

U hebt de mogelijkheid om een 

externe MP3 speler of iPod aan te 

sluiten voor het afspelen van muziek 

op de Internet TV. Gebruik een ge- 

schikte adapterkabel (3.5 mm jack) 

en sluit uw MP3 speler of iPod aan op 

de LINE IN poort. 

Ga naar het hoofdmenu en selec- 

teer het “Line In” icoon. Bevestig met 

ENTER. Uw apparaat is nu aange- 

sloten en klaar om uw muziek af te 

spelen. 

Als u de Internet TV aansluit op de 

AV uitgang van een computer, zorg 

ervoor dat u de groene jack gebruikt. 

De Internet TV kan beschadigd 

raken bij aansluiten op de roze jack 

uitgang voor microfoons. 

 

 



Nederlandstalige ondersteuning:  P1235 

Teknihall support: 0900 400 2001   19 

envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl. 

 

 

 

Kaartlezer  

1. De kaartlezer ondersteunt SD 

geheugenkaarten tot een 

capaciteit van 2 GB.  

2. SDHC geheugenkaarten worden 

ondersteund tot een capaciteit 

van 32 GB.  

3. Er is een verscheidenheid aan 

geheugenkaarten op de markt. 

Niet elke geheugenkaart wordt 

ondersteund. 

4. Alleen FAT 32 wordt 

ondersteund.  

 

Verbinden met het Internet 

De Internet TV kan worden 

aangesloten op het Internet via Wi-Fi 

of een netwerkkabel. 

 

Verbinding via Wi-Fi  

1. U hebt een draadloze router 

nodig met een geldig en actief 

account voor internettoegang. 

Lees alle informatie en handlei- 

dingen van de draadloze router 
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om deze verbinding in te stellen.  

2. Sluit de Internet TV aan op het 

elektriciteitsnetwerk en houd de 

powerknop on het apparaat 

gedurende enige tijd ingedrukt 

om het apparaat in te schake- 

len. 

3. Ga naar de icoon “Settings” en 

druk op ENTER om het submenu 

te openen. Selecteer “Network 

Settings” in dit menu en ver- 

volgens “Connecting Options”. 

Selecteer nu “DHCP”.  

 

4. Navigeer nu naar “Network 

Types” en druk op ENTER en 

selecteer vervolgens “Wi-Fi”. 

Selecteer “Auto Search” in het 

submenu. Druk op ENTER om het 

zoeken te starten.  
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5. Het apparaat zal zoeken naar 

beschikbare draadloze net- 

werken. Als het uw netwerk niet 

vind, zorg ervoor dat u binnen 

het bereik van uw draadloze 

netwerk bent. 

6. Alle gevonden draadloze 

netwerken worden weerge- 

geven in een lijst. Beveiligde 

netwerken worden met een 

slotsymbool weergeven en 

vereisen een wachtwoord.  

7. Selecteer uw netwerkverbinding 

met de pijltoetsen.  

8. Druk op de ENTER knop na het 

selecteren van een versleuteld 

draadloos netwerk. Er verschijnt 

nu een wachtwoordvenster. 

Voer nu het wachtwoord in op 

het OSD toetsenbord met het 

pijltoetsen en de ENTER knop op 

de afstandsbediening of op de 

achterzijde van het apparaat. 

Nadat u het wachtwoord heeft 



Nederlandstalige ondersteuning:  P1235 

Teknihall support: 0900 400 2001   22 

envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl. 

 

 

 

ingevoerd verplaatst u de cursor 

naar OK en druk op ENTER om de 

verbinding tot stand te brengen. 

9. Als de Internet TV succesvol is 

verbonden met het draadloze 

netwerk zal een symbool ver- 

schijnen in de rechter boven- 

hoek van het scherm. Dit sym- 

bool geeft de “sterkte” van het 

signaal weer.  

 

Verbinding met een netwerkkabel 

 
1. Zorg ervoor dat de netwerkkabel 

correct is aangesloten tussen uw 

Internet TV en uw router of 

modem.  

2. Druk op de Netwerk knop op uw 

afstandsbediening of selecteer 

“Settings”-“Network Settings” om 

het Network Setting menu te 

openen. Kies “Cable” onder 

“Network Types”. Selecteer 
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“DHCP” onder “Connection 

Options”. Als de netwerkkabel 

correct is verbonden zal de 

Internet TV automatisch worden 

verbonden met het Internet.  

 

Let op! 

 U kunt ook kiezen om handmatig 

te verbinden door “Setup Static IP 

Address” te kiezen onder 

“Connection Options”. In dit geval 

dient u het vervolgens het IP adres, 

Subnetmask, route en DNS te 

specificeren.  

 Wanneer uw Internet TV succesvol 

met het Internet verbinden is kan 

een nieuwe firmware versie 

worden aanbevolen door het 

volgende bericht weer te geven: 

A new version of firmware is 

available. Would you like to 

update it now? Yes (Enter) or No 

(Exit). Als u op ENTER klikt, zal het 

apparaat de firmware 

automatisch downloaden en 
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upgraden. De firmware update 

wordt alleen aangeboden als een 

nieuwe firmware is uitgebracht. 

Daarnaast kunt u de firmware ook 

downloaden en een lokale 

update uitvoeren. Zie pagina 21.  

 Als u geen router heeft, selecteer 

“PPPoE connectie” onder 

“Connecting Options” en voer de 

gebruikersnaam en het wacht- 

woord in dat u van uw provider 

heeft ontvangen.  

 Nadat u succesvol bent ver- 

bonden met het draadloze net- 

werk, zult u de volgende iconen 

op het scherm hebben: Internet 

TV, Internet Radio, SHOUTcast, 

Podcast, Media player, UPnP, 

Photos, Line In, FM, Clock, Settings, 

TV Out. 

 Selecteer een icoon en druk op 

ENTER om het submenu te 

openen. 

 Druk op EXIT in een submenu om 
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terug te gaan naar het vorige 

menu of druk op MENU om terug 

te gaan naar het hoofdmenu. 

 
 

Internet TV/ Internet Radio 

Kies het Internet TV icoon of Internet 

Radio icoon en druk op ENTER. U 

hebt nu toegang tot meer dan 1200 

TV kanalen en 12000 radiozenders 

gesorteerd aan de hand van landen 

en regio’s, genre en taal. U kunt een 

programma selecteren met 

navigatieknoppen via 

landen/regio’s, genre of taal. Om 

door een lange lijst te scrollen, druk 

op PAGE- of PAGE+.  
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Zoeken  

U kunt een zender zoeken door een 

zoekwoord in te voeren op het 

visuele toetsenbord. Gebruik de 

pijlknoppen en de Enter knop op de 

afstandsbediening of op de 

achterzijde van het apparaat om 

letters te selecteren. Wanneer u een 

woord heeft ingevoerd, selecteer 

“OK” op het visuele toetsenbord om 

te zoeken. 
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Favorieten  

Selecteer een zender, en druk op de 

FAV knop op de afstandsbediening. 

Deze zender is nu gemarkeerd met 

een hart-symbool en kan gevonden 

worden onder Favourite.  

Als u een zender van de favorieten- 

lijst wilt verwijderen, ga naar My 

Favourites, selecteer de te verwij- 

deren zender en druk op de DEL 

knop op de afstandsbediening. Na 

het confirmeren van de veiligheids- 

vraag zal de zender worden 

verwijderd van de favorietenlijst.  

U kunt de zender in 16:9 of 4:3 

weergeven. Druk op OK op het 

apparaat of op de FULLSCREEN knop 

op de afstandsbediening om te 

schakelen.  

Andere bedieningsfuncties:  of 

VOL+/VOL-: pas het volume aan 

STOP/EXIT: verlaat de huidige zender 

en ga terug naar het Internet TV 

/Radio menu.  

 



Nederlandstalige ondersteuning:  P1235 

Teknihall support: 0900 400 2001   28 

envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl. 

 

 

 

SHOUTcast  

Met de Internet TV kunt u een groot 

aantal SHOUTcast radiostations 

selecteren.  

In de SHOUTcast lijst kunt u navigeren 

met de pijlknoppen  of 

scrollen met de PAGE- en PAGE+ 

knoppen. Bevestig uw selectie met 

de ENTER knop.  

 
 

Podcast 

U hebt onder Podcast toegang tot 

een grote verscheidenheid aan 

content gesorteerd op bekende 

uitgevers en Podcast onderwerpen.  

U kunt navigeren door de Podcast 

lijst met de pijltoetsen  of 

scrollen met de PAGE- en PAGE+ 

knoppen. Bevestig uw selectie met 

de ENTER knop.  
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Opmerking: Content en diensten 

van een Internet TV- of radiozender 

worden door derden aangeboden. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor de 

content, diensten en de stabiliteit 

van de content. Als enige content of 

dienst niet meer beschikbaar is of 

gewijzigd wordt is dit enkel de 

verantwoordelijkheid van de 

provider.  

 

Nieuwe programma’s toevoegen 

U kunt ook handmatig een TV zender, 

een radiostation of een Podcast 

content toevoegen aan de Internet 

TV. De naam en adres van de TV 

zender of radiostation worden 

opgeslagen in een tekstbestand 

genaamd mytv.dat, myradio.dat, 
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mypodcast.dat etc. op uw PC. 

Bijvoorbeeld: 

RadioERF|http://c14000-l.i.core.cdn.

streamfarm.net/14000cina/live/3212

erf_96/live_de_96.mp3, kopieer dit 

bestand op een SD kaart en steek 

deze SD kaart in het kaartslot van de 

Internet TV en de nieuw 

toegevoegde content zal 

bereikbaar zijn in de Favourites van 

respectievelijk TV, Radio of Podcast. 

 

Mediaspeler 

Steek aan SD of SDHC kaart in de 

kaartlezer zoals aangegeven om de 

illustratie op het achter paneel. De 

multimedia speler ondersteunt 

afspelen van videobestanden (AVI, 

MKV, MP4, FLV en WMV), muziek 

(MP3, WMA, AAC, FLAC en WAV) en 

afbeeldingsbestanden (JPEG, PNG, 

GIF en BMP).  

 



Nederlandstalige ondersteuning:  P1235 

Teknihall support: 0900 400 2001   31 

envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl. 

 

 

 

Knoppen en hun functies bij het 

afspelen van video 

Enter Afspelen starten 

 Afspelen stoppen 

Exit  Terug naar de videomap 

Afspelen van 

videobestanden in de map 

Willekeurig afspelen 

 

 Constant herhalen van het 

huidige bestand 

 

Knoppen en hun functies bij het 

afspelen van muziek  

Enter Afspelen starten 

 Afspelen stoppen 

Exit Terug naar de muziekmap 

    Volgende nummer 

    Vorige nummer 

VOL+ Volume verhogen 

VOL - Volume verlagen 
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Afspelen van 

muziekbestanden in de map 

Random afspelen 
  
Constant herhalen van het 

huidige bestand 

 

Knoppen en hun functies bij het 

weergeven van afbeeldingen 

Enter Weergeven starten/volgende 

foto 

Exit Terug naar de foto map 

  /    Volgende foto / Vorige foto 

 

Diavoorstelling  

U kunt een diavoorstelling instellen in 

“Settings”/”Slideshow Settings”. Hier 

kunt u de weergavetijd van afbeel- 

dingen instellen onder “Time” en 

full-screen weergave (16:9) of 

weergave in de originele beeldver- 

houding van het bronbestand in- 

stellen onder “Display Mode”. 

Navigeer naar “Media Player” en 

kies de eerste afbeelding en druk op 
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ENTER. Deze afbeelding wordt nu 

weergegeven in full-screen of in de 

originele beeldverhouding, afhanke- 

lijk van uw instellingen. Druk op de 

 knop om de diavoorstelling te 

starten. Druk op om de slide show 

te stoppen en op EXIT om de dia- 

voorstelling modus te verlaten. 

 

Opmerking:  

De Internet TV is voorzien van een 

intern geheugen. U kunt het appa- 

raat verbinden met uw computer 

met een USB kabel via de mini USB 

poort en bestanden kopiëren naar 

het interne geheugen. 
 

Foto’s  

U kunt de foto’s ook bereiken door te 

klikken op het icoon “Photos”. De 

bediening is vergelijkbaar met wat is 

beschreven onder Mediaspeler. 
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UPnP 

De ontvanger detecteert automa- 

tisch UPnP media servers in het net- 

werk.  

Installeer UPnP Media Server soft- 

ware op uw computer en autoriseer 

de Internet TV om door de muziek- 

bestanden op uw computer te 

bladeren. Er zijn genoeg gratis en 

betaalde oplossingen te vinden 

zoals Windows Media Connect, 

Windows Media Player 11, XBMC 

Media Center (Linux/Mac/Windows), 

MediaTomb(Linux) etc. We nemen 

Windows Media Player 11 op 

Microsoft Windows XP SP2 als 

voorbeeld.  

Open Windows Media Player 11, klik 

op Library > Add Library > Advanced 

Options om mediabestanden aan 

uw bibliotheek te verwijderen of er 

aan toe te voegen. Klik op Library > 

Media Sharing om apparaten 

toegang tot de mediabibliotheek te 
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geven of te weigeren. 

Klik op het UPnP icoon en druk op 

ENTER. U heeft nu toegang tot de 

bestanden die worden gedeeld 

door de UPnP Media server software. 

  

Opmerkingen: De speler moet zich in 

hetzelfde lokale netwerk bevinden 

als uw computer om bestanden te 

kunnen delen. Als firewalls 

communicatie van de ontvanger 

met uw computer verhinderen, zet 

handmatig de benodigde poorten 

open of zet de firewall tijdelijk uit.  
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FM Radio  

Sluit de FM antenne aan op de 

Internet TV via de FM/Line-In poort. 

Ga naar “Settings”/”FM Settings” en 

selecteer de regio waar u de 

Internet TV gebruikt en voer een : 

autoscan” uit. De beschikbare 

zenders worden weergegeven in de 

lijst.  

 

Knoppen en hun functies in FM  

  /    Volgende station / Vorige 

station 

PAGE+ Verhoog frequentie met 

0,1M  

PAGE- Verlaag frequentie met 0,1M 

 Stop afspelen van muziek 

EXIT Verlaat FM  

MENU Ga naar het hoofdmenu 

 
Kijk op www.teknihall.nl voor de 

nieuwste firmware updates. 

http://www.teknihall.nl/
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Klok  

Ga naar het icoon “Clock” en druk 

op ENTER. U kunt hier de klok en 

kalender weergeven. U kunt ook, 

twee alarmen instellen onder Alarm 

Settings. 

 
Alarm Aan/Uit 

De alarmfunctie in- of uitschakelen. 

 
Alarm Tijd 

Definieer de tijd wanneer het 

alarmgeluid zou moeten klinken. 

Beweeg de cursor met  en wijzig 

de invoer met  . Bevestig de 

invoer met ENTER. 

 

Sluimertijd instellen 

Kies om het alarmgeluid opnieuw te 

laten klinken in 8, 12 of 20 minuten. 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de 

nieuwste firmware updates. 

http://www.teknihall.nl/
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Alarmgeluid instellen 

U kunt uw standaard ringtone 

gebruiken of uw favoriete radio- 

station selecteren, een lokaal 

bestand of een FM zender als ring 

tone. 

 

Alarm Datum 

U kunt de alarmfunctie eenmalig, 

dagelijks, op de 5 werkdagen 

(maandag – vrijdag) of op 6 

werkdagen (maandag – zaterdag) 

instellen. 
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Netwerkinstellingen  
U kunt de verbinding van kabel of 

Wi-Fi definiëren onder “Network 

Types”. Selecteer “DHCP” of “Setup 

Static IP address” onder 

“Connecting Options”. In het geval 

van DHCP zal de Internet TV 

automatisch een IP adres krijgen. De 

optie “Setup Static IP Address” stelt u 

in staat om een handmatige 

configuratie te doen door het IP 

adres, subnetmask, route en DNS in 

te voeren.  
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Taalinstellingen  

U kunt kiezen uit de volgende OSD 

talen: Engels, Duits, Frans, 

vereenvoudigd Chinees, Chinees.  
 

Alarm  

Zie de alarminstellingen onder Clock.  
 

Toets toon instellingen  

U kunt kiezen om bij het indrukken 

van de knoppen van de 

afstandsbediening wel of niet een 

geluid af te spelen.  
 

Diavoorstelling instellingen 

Hier kunt u de weergavetijd van 

afbeeldingen instellen onder Time en 

kies uit full-screen weergave of 

weergave in de originele In Display 

Mode.  
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FM Instellingen  

Hier kunt u de regio instellen waar u 

de internet TV gaat gebruiken en 

een auto scan uitvoeren. 
 

Screensaver tijd  

De klok zal worden weergegeven op 

het scherm na een zekere periode 

zonder bediening. Kies of u deze 

functie wilt in- of uitschakelen en na 

hoeveel tijd. 

 

Opmerking: Wanneer het apparaat 

in screensaver modus is, is het appa- 

raat in stand-by. Om het apparaat 

weer te activeren en terug te keren 

naar het hoofdmenu dient u de 

POWER knop gedurende 1 seconde 

in te drukken. 

 

Tijdzone 

Definieer de tijdzone van uw locatie.  
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Datum & Tijd 

U kunt internettijd gebruiken of de 

tijd handmatig invoeren.  
 

Firmware Update  

Voor de laatste firmware update, ga 

naar www.teknihall.nl.  

 

Automatisch uitschakelen 

Hier kunt u instellen of de Internet TV 

na enige tijd zonder gebruikersinvoer 

automatisch uitgeschakeld moet 

worden. Definieer de tijdsperiode als 

5, 10, 20 of 30 minuten.  

Om deze functie te deactiveren kies 

Manual Power-Off.  

 
 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de 

nieuwste firmware updates. 

http://www.teknihall.nl/
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Fabrieksinstellingen terugzetten 

Kies om de fabrieksinstellingen terug 

te zetten. U zult worden gevraagd 

om te bevestigen. De instellingen 

zullen worden teruggezet nadat u 

bevestigd heeft dat alle instellingen 

verloren gaan.  
 

About  

Hier kunt u toegang krijgen tot pro- 

ductinformatie, zoals softwareversie, 

modelnaam en URL van de 

fabrikant.  
 

TV Out  

Zie hoofdstuk 1> Connections > HDMI 

& CVBS.  

 

 
 
 

Kijk op www.teknihall.nl voor de 
nieuwste firmware updates. 

http://www.teknihall.nl/
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Veel gestelde vragen 

Apparaat wil niet inschakelen 

Zorg ervoor dat de netvoedings- 

kabel correct is aangesloten op 

zowel het stopcontact als de net- 

voedingsadapter. Zorg ervoor dat 

de kabel van de netvoedings- 

adapter correct op het apparaat is 

aangesloten (USB poort). U kunt het 

elektronische circuit herstellen. Haal 

de stekker uit het stopcontact, 

wacht 60 seconden, en steek de 

stekker terug in het stopcontact.  

 

Geen afbeelding 

Houd de powerknop on de TV 

gedurende enige seconden inge- 

drukt. Wellicht hebt u de vorige keer 

de TV Out functie gebruikt of heeft u 

op de TV OUT knop gedrukt. Haal de 

stekker uit het stopcontact en wacht 

een minuut. Steek de stekker terug 

en start het apparaat opnieuw. 
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Geen geluid  

Controleer of VOLUME niet te laat is 

ingesteld, of de MUTE knop is inge- 

drukt. Druk op de VOL+ knop. 

 

Afbeelding van Video output heeft 

een incorrecte kleur 

Controleer de video input instellin- 

gen van uw TV.  

 

Geen WLAN verbinding 

Zorg ervoor dat uw router correct 

werkt en toegang tot het Internet 

heeft. Controleer Internet instellingen 

op de Internet TV een tweede maal. 

Let op de DHCP instelling. Gebruik 

geen buitenlandse netwerken. De 

internet server waarop de lijsten zijn 

opgeslagen is mogelijk niet online. 

Probeer het later nog eens.  

 

Datum en tijd zijn incorrect 

Controleer de tijdzone instelling en 

kies uw region. Stel de datum en tijd 

opnieuw in. 
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Alarmfunctie werkt niet met Internet 

Radio 

Tijdens de alarmfunctie was geen 

Internet beschikbaar. Internetradio is 

niet 24 uur per dag online. Kies een 

standaard toon.  

 

Geen succesvolle FM Radio 

zoekronde 

Sluit de FM antenne aan op de 

FM/Line-IN poort. Verplaats de FM 

antenne. Start de FM zoekronde 

opnieuw.  

 

Muziek afspelen start niet 

Let op de parameters van het 

muziekbestand, zoals formaat (incl. 

Suffix), sampling frequency en 

ondersteunde bit ratio. 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de 

nieuwste firmware updates. 

http://www.teknihall.nl/
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Video afspelen start niet of heeft jitter 

effecten 

Let op de parameter van het 

videobestand, zoals formaat (incl. 

Suffix), container formaat, audio 

track en ondersteunde bit ratio. 

 

Geen geluid tijdens afspelen van 

video 

DTS sound tracks zijn niet onder- 

steund. Let op populaire combina- 

ties van video codec, container en 

geluidsformaat. Combineer AVI 

container met MP3 of AC3. 

Combineer MP4 container met AAC. 

Combineer MKV container met MP3 

of AC3. 

 

Geen weergave van ondertitels 

tijdens het afspelen van video 

Het apparaat ondersteunt geen 

enkele interne of externe onder- 

titeling. 
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Het apparaat reageert niet wanneer 

ik op knoppen druk tijdens de 

screensaver klok 

Wanneer het apparaat in screen- 

saver modus is, is het apparaat 

stand-by. U dient de POWER knop 

voor 1 seconde ingedrukt te houden 

om het apparaat opnieuw te 

activeren en terug te gaan naar het 

hoofdmenu. 

 

Productspecificaties 

Algememe data  

Voeding:  AC 100-240 V, 50/60 Hz, 

DC 5V, 2.0A 

Verbruik:  6 Watt / Stand-By < 0.2 

W  

Afmetingen: 258 x 125 x 60 mm  

 

Scherm  

Afmeting:  7 inch  

Resolutie:   800 x 480 Pixel bij 16:9 

beeldverhouding  

Type:   TFT LCD  
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Verbinding  

Audio/Video:  HDMI, CVBS, Line in  

Overige:  SDHC Card tot 32G  

LAN:  RJ 45 / Wi-Fi Antenne 

(ingebouwd)  

 

Audio  

Speaker Output 2 x 2 Watts  

 

Netwerk Interface  

LAN: 1 RJ 45  

Wi-Fi:  IEEE 802.11 b/g/n (tot 

54 Mbps)  

Beveiliging:  WEP, WPA, WPA 2  

Protocol:  IP v4  

 

FM Radio  

Frequentiebereik: 87.9 tot 108 MHz  

Geheugen: 10 zenders  

 

Bedrijfscondities  

Temperatuur:  0 - 35° C  

Luchtvochtigheid: 5-90% (niet con- 

denserend)  
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※ Ontwerp en specificaties kunnen 

zonder vooraankondiging 

veranderen. 

 

Vervangen van batterij 

De batterij binnenin de Internet TV 

mag alleen vervangen worden door 

een geauthoriseerde service 

provider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de 

nieuwste firmware updates. 

http://www.teknihall.nl/
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VERWIJDERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de 

nieuwste firmware updates. 

 

Elektrische en elektronische 

apparatuur (EEE) bevat mate- 

rialen, delen en inhoud die 

gevaarlijk kunnen zijn voor het 

milieu en schadelijk voor de 

menselijke gezondheid als 

afval bestaande uit elektrische 

en elektronische apparatuur 

(WEEE) niet correct wordt 

weggegooid. 

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE 

logo (te zien links), zouden niet met het huis- 

houdafval weggegooid moeten worden. 

Neem contact op met uw lokale autoriteit op 

het gebied van afvalverwerking, aangezien zij 

in staat zullen zijn om u details te geven over 

de mogelijkheden voor recycling in uw 

omgeving. 

 

http://www.teknihall.nl/

