
Snelstart
Hoe bekijk ik ABCTV via de settopbox?

Een settopbox is een kleine computer die aangesloten wordt op de tv van de cliënt. De werking van een 
settopbox is eenvoudig. U hoeft de settopbox alleen via deze knop aan te zetten en hij start zichzelf 
op. De allereerste keer zal er gevraagd worden naar een gebruikersnaam en wachtwoord. Om dit in te 
kunnen vullen moet er een toetsenbord aan de settopbox worden aangesloten. Echter dit instellen 
wordt voor de cliënt gedaan, hij hoeft het dus niet zelf te doen. Na het eenmalig instellen werkt de 
settopbox altijd automatisch.

Om ABCTV op de TV te zien moet de cliënt of een zorgmedewerker  via de TV-afstandsbediening het 
juiste kanaal selecteren. Vergelijk dit met een spelcomputer, om daar het beeld van te zien moet u ook 
naar een speciaal kanaal gaan. 
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Handleiding:
Elke bewoner die een settopbox gebruikt, heeft ook een geplastificeerde handleiding hoe op zijn 
tv naar het juiste kanaal moet worden gegaan. 

Wanneer de settopbox aanstaat én voor de cliënt is een B of C menu aangemaakt 
(zie snelstart “ hoe werkt een B  / C menu voor de cliënt”) dan moet hij gebruik maken van de 
ABCTV afstandsbediening. Hoe deze ABCTV afstandsbediening werkt staat op de achterkant 
van de geplastificeerde handleiding.
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Technische problemen:
De settopbox is aan de tv gekoppeld via HDMI, DVI of scart. Dit wordt voor u gedaan, dus 
technische kennis heeft u hier niet voor nodig. Wel dient u rekening te houden met de 
volgende punten wanneer de settopbox of het A, B of C menu niet werkt:

- Brandt het lampje van de settopbox?  
- Staat de TV op het juiste kanaal?
- Zitten de aansluitingen goed in de settopbox?
- Zitten de aansluitingen goed in de tv?
- Is er wel een A, B of C menu samengesteld voor de cliënt?
- Wanneer u het handje in een A, B of C menu niet kan bewegen, richt u dan wel met de

afstandsbediening op de settopbox? Werkt het dan nog steeds niet, dan is misschien de
batterij van de afstandsbediening op.

Werkt ABCTV nog steeds niet en u heeft bovenstaande punten allemaal goed 
gecontroleerd, neem dan contact op met de helpdesk van Brevidius. 
Mail: support@brevidius.nl
Telefoon: 06 81 28 78 84

Uitzetten settopbox:
De settopbox zet u uit door 1 maal te klikken op de ronde aan en uit knop. 
Het kleine lampje rechts van de ronde knop zal dan ‘niet meer’ branden.
Blijft het lampje wel branden, dan staat de settopbox niet goed uit. Houd dan de 
ronde knop voor 4 seconden ingedrukt.
Wanneer dit zelfs niet werkt dan kunt u de stekker van de settopbox uit het stopcontact of 
de settopbox halen.
(!) Het kan totaal 'geen' kwaad wanneer de stroom van de settopbox wordt gehaald, er kan 
ook niks kapot gaan. 
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