
Eerste klas installatie 
instructies 

én een recept voor guacamole
voor bij de film!

...voor iedereen die een 
klein beetje handig is!

Doe het 

ZELF
handleiding.



Over een klein

HALF UURTJE
bent u 

aangesloten.

Meer informatie?
Op www.fiber.nl vindt u uitgebreide informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen. Maar u mag natuurlijk ook bellen 
met onze klantenservice op 020-7 60 50 40 of stel uw vraag via uw persoonlijke omgeving van MyFiber (http://my.fiber.nl)
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Zo installeert u analoge TV
en radio.

De COAX
 aansluiting op 

uw glasvezelmodem

1
Stap 1. U heeft het glasvezelmodem 
aangezet. Heel goed. Nu kunt u aan de 
slag. Deze onderdelen heeft u nodig.

De COAX kabel
De COAX aansluiting op 

uw televisie Kopje koffie zelf zetten. 

Het COAX verloopje

Stap 2. Zo sluit u het 
aan.

1.  Plaats het COAX verloopje op uw glasvezelmodem.
2.  Sluit de COAX kabel aan op de COAX aansluiting van  
 uw glasvezelmodem en uw TV.
3.   Wilt u uw TV en radio aansluiten?
 Gebruik dan een splitter. Sluit hierop een tweede  
 COAX kabel aan en verbind deze met uw radio.
4.  Zet uw apparatuur aan.
5.   Test de verbinding door de radio- en TV zenders te  
 zoeken. Indien nodig kunt u de frequenties en  
 DVB-C instellingen vinden op fiber.nl/zenderlijst.
 Kijk voor TV codes in de uitgebreide handleiding op  
 www.fiber.nl/handleidingen.2

Let op: nummers kunnen in omgekeerde volgorde op uw type glasvezelmodem staan.
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Zo installeert u de  
Settop Box HD.*

1 Stap 1. Deze onderdelen heeft u nodig.

* Alleen van toepassing bij een Interactief Televisie pakket.

De 2e UTP-poort
op uw glasvezelmodem

(héél soms kan het ook de  
1e UTP-poort zijn)

De UTP kabel

De HDMI-aansluiting op uw 
HD (ready) televisie

U

De HDMI kabel

HD
MI

HDMI

De UTP-poort en de  
HDMI-aansluiting op de 

 interactieve Settop Box HD

Stap 2. Zo sluit u het 
aan.2

UTP?
Dat betekent Unshielded Twisted Pair. Dat is glasvezel-
taal voor een kabel met verschillende draden speciaal 
gemaakt voor computernetwerken.
S-E-T-T-O-P
De Settop Box HD decodeert het signaal zodat het 
op de aangesloten televisie te zien is. Had Lucille het 
goedgekeurd bij zesletter Lingo?

Let op: nummers kunnen in omgekeerde volgorde op uw type glasvezelmodem staan.
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1
Zet alle apparaten (TV, Settop Box HD, Home 
Cinema Set etc.) uit en haal de stekkers uit het 
stopcontact voordat u kabels aansluit.

Sluit de UTP-kabel aan op de UTP-poort van 
de Settop Box HD.

Sluit vervolgens de UTP-kabel aan op de 2e 
netwerkpoort op uw glasvezelmodem. Héél 
soms zou het de 1e UTP-poort kunnen zijn.

Sluit de HDMI kabel aan op de Settop Box 
HD en op uw TV zoals aangegeven op de 
tekening.

Sluit de voeding aan op de Settop Box HD en 
doe de stekker in het stopcontact.

De Settop Box HD start nu automatisch op, nu 
even niet op de ‘aan’ knop drukken.

2

3

4

5

6

Meer informatie over het  
installeren.
Meerdere Settop Boxen aansluiten of voor een overzicht 
van de meest gestelde vragen kijkt u op onze website: 

www.fiber.nl/FAQ 

Let op!
Als u de Settop Box HD voor het eerst aanzet, start het 
updaten van de laatste versie van de software. Er gaat 
een lampje knipperen. Tijdens het updaten, dat enkele  
minuten kan duren, blijft het lampje knipperen en mag u 
de Settop Box HD niet uitzetten!

Vergeet u niet uw doos te 
recyclen? Voor creatieve 

ideëen, zie pagina 19!

Uw Settop Box HD aansluiten.
 

 

 

 
 

     Kiezen signaalbron voor TV                                                                                      Controle LED 
 

                      Aan/Uitzetten TV                     Aan/Uitzetten AmiNet 
 

 
            Toetsen voor ingeven  
            kanaalnummer of tekst  
 
 
 

 
           Schakelt tussen het 

       Teletekst                 actuele STB kanaal en  
                        het laatst bekeken kanaal       Geluid Uit                                          

 
     Volume                      STB kanaal 

Omhoog/Omlaag  
 
           Terug naar het TV beeld  
 
 
 

                     Navigatie toetsen 
 
 

                                         Terug  
                     Opvragen informatie 
 

                 Opvragen TV Menu                 Opvragen Mozaïek 
 
 
 
 
 

                            Naar TV Gids                 Naar Kiezen en Kijken 
 
              Doorspoelen,  
              afspelen en pauzeren       
 
                           Stop afspelen                   Start opname  
              en opnemen 

 

          Functietoetsen 
 
 
                     Naar Instellingen                   Naar Recorder  
 
         Naar Interactief                  Zoeken 
        
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2

Kijk voor TV codes in de uitgebreide handleiding op 
www.fiber.nl/handleidingen

Uw afstandsbediening.
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* Alleen van toepassing bij een interactieve Settop Box HD

De TV App voor de iPad en Android 
Tablets is helemaal gratis. Zoek op 
“Glashart” in deze online stores:

•     De Apple App Store voor de iPad
•     De Google Play Store voor een Android Tablet*. 
 
 

* Afhankelijk van model/type
 

Alle mogelijkheden van de TV app:

• Uw eigen dashboard en TV bedienen met uw tablet
• Favoriete kanalen instellen en uw eigen volgorde 

bepalen
• Herinneringen instellen voor zowel uw televisie, als 

tablet
• De overzichtelijke TV gids doorbladeren en program-

ma details raadplegen
• Een persoonlijk overzicht creëren via het ‘dashboard’
• Alle (geplande) opnames op uw Settop Box HD 

beheren**

• Opnemen op afstand**

** Deze functies zijn alleen beschikbaar voor klanten die 
beschikken over een Settop Box HD met opnamefunctie 
(M540 PVR) of een opname pakket.

Zo installeert u onze app  
op uw tablet.

Zo installeert u uw  
internet verbinding.

1 Stap 1. Deze onderdelen heeft u nodig.

De 1e UTP-poort
op uw gasvezelmodem

(héél soms kan het ook de  
2e UTP-poort zijn)

De UTP-poort op de achterkant 
van uw computers

U

De UTP kabel
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2 Stap 2. Zo sluit u één 
computer aan.

Dat viel reuze mee toch?

1.  Sluit de UTP-kabel aan op de UTP-poort op de achter 
 kant van uw computer en op de 1e of 2e UTP-poort  
 van uw glasvezelmodem. Meestal is het de 1e UTP- 
 poort, tenzij uw televisie hier al op aangesloten is.

2. Test de verbinding door naar uw favoriete website te  
 gaan, bijvoorbeeld www.nu.nl

Let op: nummers kunnen in omgekeerde volgorde op uw 
type glasvezelmodem staan.

Zo installeert u uw internet  
verbinding op meerdere computers.

1 Stap 1. Deze onderdelen heeft u nodig.

De UTP-poorten
op uw glasvezelmodem

De UTP-poort op de achterkant 
van uw computers

De UTP kabels

U

Een (draadloze) router

U
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Zo stelt u uw 
internet verbinding in.

3 Stap 3. Zo stelt u het in.

Om gebruik te maken van internet vragen wij u om uw netwerk als volgt in te stellen:

1.  IP-adres verkrijgen: automatisch (DHCP)

2. DNS-server toewijzen: automatisch (DHCP)

Om de draadloze router op meerdere computers aan te sluiten, stelt u dit ook op deze manier in. 

NB: Het IP-adres dat u van Fiber Nederland toegewezen krijgt is een dynamisch IP-adres.

Meer informatie over het installeren?
Een overzicht van de meest gestelde vragen vindt u op www.fiber.nl/FAQ 

Zo sluit u uw telefoon aan.

1 Stap 1. Deze onderdelen heeft u nodig.

De eerste telefoonaansluiting op 
uw glasvezelmodem

Een telefoonkabel 
met RJ11 telefoon-

stekker

De telefoonaansluiting op 
uw telefoon

VOICEMAIL 
Uw voicemail uitluisteren kunt u doen door thuis 
met uw vaste telefoon te bellen naar:         020 760 7000

U kunt uw voicemail op 2 manieren instellen: 
Direct doorschakelen (telefoon gaat niet over in huis)  
of na 4x overgaan.

Alle inkomende gesprekken direct naar uw voicemail 
doorschakelen: 
Aanzetten: Toets *21*0207607000 gevolgd door bellen.  
Uitzetten: Toets #21# gevolgd door bellen.

Alle inkomende gesprekken na 4 keer overgaan naar uw 
voicemail doorschakelen:
Aanzetten:  Toets *61*0207607000 gevolgd door bellen. 
Uitzetten: Toets #61# gevolgd door bellen.
 
DOORSCHAKELEN
U kunt uw telefoonnummer ook doorschakelen naar een  
andere telefoonnummer (vast of mobiel).

Alle inkomende gesprekken direct naar een ander  
telefoonnummer doorschakelen: 
Aanzetten: Toets *21*telefoonnummer gevolgd door bellen. 
Uitzetten: Toets #21# gevolgd door bellen.

Alle inkomende gesprekken na 4 keer overgaan naar een 
ander telefoonnummer doorschakelen:
Aanzetten: Toets *61*telefoonnummer gevolgd door bellen. 
Uitzetten: Toets #61# gevolgd door bellen.
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Stap 2. Zo sluit u het 
aan.2

1.  Sluit één kant van de telefoonkabel aan op de tele- 
 foonpoort van uw glasvezelmodem en de andere kant  
 aan de onderkant van uw uw telefoon of binnenhuis 
 installatie.
 
2.  Test de lijn door iemand te bellen.

Belangrijk! Activeer uw telefoonnummer.
U kunt nu al bellen. Maar om gebeld te worden, vragen we 
u om zelf uw bestaande of nieuwe telefoonnummer bij ons 
te activeren. U kunt dit gemakkelijk doen via MyFiber.  
Nederland: http://my.Fiber.nl, het Online Service Center.

Let op: nummers kunnen in omgekeerde volgorde op uw type glasvezelmodem staan.

Begrippenlijst.

Analoge TV
Traditionele TV maar in betere beeldkwaliteit dan via de 
kabel. Tussen het glasvezelmodem en uw televisie en ra-
dio kunt u gebruik maken van de bestaande COAX-kabels.  
U heeft ook geen speciale ontvanger nodig.

Digitale TV (DVB-C)
Uitstekende beeldkwaliteit. Tussen het glasvezelmodem en 
uw televisie en radio kunt u gebruik maken van de bestaan-
de COAX-kabels. Het is geschikt voor TV’s die een ingebouw-
de decoder hebben, maar het kan ook gebruikt worden in 
combinatie met een andere digitale ontvanger. Heeft u nog 
een decoder van uw kabelaanbieder in huis, kunt u die blij-
ven gebruiken. Verwijder dan wel de Smartcard.

Interactieve HDTV
HDTV staat voor High Definition Televisie en heeft een supe-
rieure beeldkwaliteit. U kunt daar alleen van genieten door 
een Settop Box HD aan te sluiten. U kunt dan gebruik gaan 
maken van interactieve diensten zoals Videoland Unlimited, 
Sport1, Fox Sports Eredivisie, HBO en tv kijken op uw tablet.

Glasvezelmodem
Het glasvezelmodem is het kloppende hart van uw glas-
vezelnetwerk. De techniek van het modem maakt gebruik 
van lichtsignalen die worden om gezet in signalen die een 
televisie, een computer of een telefoon zal herkennen. Het 
wordt door de Fiber Nederland monteur in uw meterkast 
gemonteerd.

MyFiber Nederland
Op http://my.fiber.nl vindt u uw persoonlijke omgeving. 
Hier kunt u nummerweergave aan- en uitzetten, heeft u 
inzage in uw rekeningen en kunt u rechtstreeks contact met 
ons opnemen.

Opnamepakket
Neem uw favoriete programma’s op in de “cloud”. U kunt  
deze terugkijken op al uw Settop Boxen HD, dus ook in 
bed terugkijken. Hiervoor heeft u wel Interactieve Televisie 
nodig.

Guacamole
Mexicaanse dip gemaakt van avocado, tomaat, ui en/of 
knoflook, sap van een limoen, jalapeñopepers en verschil-
lende andere kruiden. Heerlijk bij ovenwarme tortilla chips.  
Zie pagina 23 voor ons recept.

Chat taal
De digitale trend om alles maar af te korten. UTP, CPE, 
HDTV. LOL. Sorry.

Alpaca
Een wollig hoefdier en familie van de lama en de kameel. 
Ze komen uit Zuid-Amerika en kunnen goed opschieten 
met kangoeroes, pauwen, kippen, duiven en eenden. Door 
ze rustig te benaderen, kunnen ze ook wel aanhankelijk 
worden. Ze worden tussen de 20 en 25 jaar oud.
En ze spugen dus niet.
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COAX-kabel
Kabel die het signaal van analoge en digitale (DVB-C) tele-
visie doorgeeft.

COAX-verloopje

 
Opzetstukje voor uw glasvezelmodem.

 
UTP-kabel (RJ45)
UTP staat voor Unshielded Twisted Pair en is de populairste 
kabel voor computernetwerken. Voor de glasvezeldiensten 
van Fiber Nederland is de minimaal vereiste kwaliteit van 
deze kabel gemarkeerd als Cat5e.

 
 

HDMI-kabel
De High Definition Multimedia Interface is een aansluiting 
voor audio- en videosignalen zoals HD-televisie.

 
 
Telefoonkabel (RJ11)
Niet te verwarren met de UTP-kabel. De plugjes zijn iets 
smaller.

Kabeltrui
Brei techniek die je doorgaans zag in de minder modieuze 
jaren ‘80.

Eerste hulp bij 
installeren.
1.  Lukt het niet helemaal? Neem diep adem en begin  
 nog een keertje van het begin. Niet direct alles los  
 halen, maar loop de installatie nog een keer stap  
 voor stap eens door. 
 
2.  Bent u toch niet zo handig als u dacht?   
 Vraag iemand even mee te kijken.
 
3.  Is alles correct aangesloten, maar werkt het nog  
 niet naar behoren? Trek dan  de stekker van het  
 modem er even uit. Wacht 2 minuten. Steek de  
 stekker er weer in en kijk of de diensten het doen.
 
4.  Lukt het niet? Probeer de volgende ademhalings 
 oefening eens, voor ontspanning en tegen stress  
 (ook handig als u een keertje op sollicitatie moet).  

 

Helemaal relaxed?
Voer deze cyclus een aantal keren uit. Nu mag u ons 
bellen. Zo houden we het gezellig en lopen we er samen 
met u nog eens doorheen. Ons telefoonnummer is 020-
7 60 50 40 (kies optie 2 voor technische ondersteuning).

Tips
• Er is regelmatig nieuwe software beschikbaar, deze 

wordt automatisch opgehaald uit het netwerk als 
u de Settop Box HD uit en aan zet. Zo blijft u altijd 
up to date.

• Open nooit de behuizing van de geleverde ap-
paratuur of probeer reparaties te verrichten. Dat 
kunnen onze wizzkids veel beter. Neem bij niet 
werkende apparatuur contact met ons op, we 
ruilen het gratis voor u om.

• Tenslotte nog een milieutip: verminder het sluip-
verbruik door het apparaat niet stand-by maar echt 
‘uit’ te zetten.

• Vergeet u niet de verzenddoos te recyclen? Heeft 
u een leuk idee hoe dat het beste kan, stuur deze 
dan naar recycle@fiber.nl. De creatiefste inzending 
krijgt van ons een jaar gratis Fiber. Ideetje?  
Een dienblad!

Ontspan...
• Neem een liggende (als u de ruimte heeft)   staande of zittende houding aan• Voer vijf diepe buikademhalingen uit• Houd gedurende vijf tellen uw adem in• Adem gedurende vijf tellen rustig uit• Stop gedurende vijf tellen met ademhalen
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Telefoon: 020-7 60 50 40
E-mail: info@fiber.nl
Internet: www.fiber.nl www.facebook.com/fiberNL www.twitter.com/fiberNL

Meer informatie?
Op www.fiber.nl vindt u uitgebreide informatie en antwoorden op 
de meest gestelde vragen. Maar u mag natuurlijk ook bellen met 
onze klantenservice op 020-7 60 50 40 of stel uw vraag via uw per-
soonlijke omgeving van MyFiber (http://my.fiber.nl)

Goed gedaan! Viel mee toch?

Daan’s recept voor 
guacamole. Zo klaar.
Ingrediënten
2-3 rijpe avocado’s
2-3 rijpe tomaten zonder pitjes
2 jalapeño pepers of chilli pepers
3 eetlepels vers limoensap
1 ui
Zeezout en vers gemalen zwarte peper

Bereiding
Doe de avocado, tomaat, pepers en ui 
in de keukenmachine en hak het fijn. 
Doe het mengsel in een kom en maak 
het op smaak met zout, peper en vers 
limoensap.

Superlekker bij warme tortilla chips. 
De chips even kort onder de grill met 
wat geraspte pittige Cheddar kaas er 
bovenop. Misschien hier en daar nog 
een drupje Tabasco erop. Top!

Nu is het tijd om even onderuit te zakken, de televisie aan te zetten  
en met een drankje en een bakje tortilla chips op de bank te ploffen. 
Onze Daan is een meester in de keuken en wil graag zijn recept voor 
heerlijke guacamole met u delen.


