Het zoeken van digitale zenders bij een Loewe LCD met USB-fotostick aansluiting.

Vraag uzelf eerst af of u veel zenders moet zoeken of zijn het er maar een paar.
Als u een paar zenders wilt zoeken kunt u het beste eerst een digitale zender opzetten en dan
MENU -->INSTELLINGEN-->ZENDERS-->ZOEKWIZARD-->OK-->ZOEKEN/ACTUALISERING->OK. Wacht en als hij klaar is zal de tv aangeven welke zenders hij heeft gevonden en welke hij
niet meer tegenkomt (druk telkens op OK).
De (nieuw) gevonden zenders staan achter de rest. Eventueel kunt u ze toevoegen aan uw
favorietenlijst.
Wilt u veel zenders zoeken kunt u het beste de eerste ingebruiksname kiezen via INFO->selecteer EERSTE INGEBRUIKSNAME (OK)--> NL (OK)--> ECONORM (OK) -->NL (OK) -->
ANALOOG EN DVB-C AANVINKEN (OK)--> LOGICAL ja (OK)--> ANDER NETWERK (OK) -->
OK -->selecteer analoog (OK) --> OK.
Alle zenders worden nu gezocht en daarna kunt u nog sorteren of ze toevoegen aan uw
favorietenlijst.
Wilt u een enkele zender bijzetten en weet u de frequentie. (vaak weten wij de frequentie)
MENU--> INSTELLINGEN--> ZENDERS --> ZOEKWIZARD--> MANUEEL INSTELLEN-->
selecteer DVB-C en vul bij frequentie de frequentie in (eventueel blauw om de goede zender te
selecteren)--> druk op (links) ROOD om de zender te overschrijven/vastleggen--> END.

DIGITALE ZENDERS ZOEKEN BIJ LOEWE LCD ZONDER USB-FOTOSTICK AANSLUITING.

Ga naar MENU--> INSTELLINGEN--> ZENDERS--> ZOEKWIZARD--> een stap naar onder
(ZOEKINSTELLINGEN WIJZIGEN)--> OK--> NL (OK)--> DVB-C (OK)--> kies alle als u alle
zenders wilt zoeken en alleen nieuwe als u de huidige wilt laten staan--> OK--> als u alle heeft
gekozen kies dan het nummer waar uw eerste digitale zender staat (zender met C erachter is
digitaal). Als u alleen nieuwe heeft gekozen kies dan het eerstvolgende lege nummer aan het
eind van de zenderlijst.--> OK--> zoekfunctie starten (OK).
Als hij klaar is met zoeken staan alle zenders in willekeurige volgorde vanaf de plaats welke u
had gekozen. U kunt nu nog sorteren.
Heeft u alleen nieuwe gekozen, deze staan achter de al bestaande lijst. U kunt nu nog sorteren.
HOE SORTEERT U DE ZENDERS.
TV aan--> OK--> GEEL--> ga naar de te verplaatsen zender--> Geel--> druk op OK als u alleen
deze zender wilt verplaatsen (kies het einde van de groep zenders en dan OK als u een groep
zenders wilt verplaatsen)--> ga naar de plek waar u naartoe wilt verplaatsen--> OK. Let op als u
van achter naar voren verplaatst zullen de overlappende zenders naar achteren verschuiven en
als u van voor naar achteren verplaatst zullen de overlappende zenders naar voren schuiven.

