
Aan de slag



Ondersteuning
Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen.

Zoek nadat u uw product hebt geïnstalleerd het serienummer op het 
etiket van uw product op en gebruik dit om uw product te registreren op 
https://my.netgear.com.

U dient uw product te registreren voordat u gebruik kunt maken van de 
telefonische ondersteuningsdienst van NETGEAR. NETGEAR raadt u aan 
uw product te registreren via de NETGEAR-website.

Ga naar http://support.netgear.com voor productupdates en ondersteuning 
via internet. NETGEAR raadt aan de officiële NETGEAR-bronnen voor 
ondersteuning te gebruiken.

U kunt de gebruikershandleiding online raadplegen op 
http://downloadcenter.netgear.com of via een koppeling in de 
gebruikersinterface van het product.



Wat zit er in de doos?

Aan de slag

Afstands-

NeoTV streaming-speler
bediening

Netvoedingsadapter

Installatiehandleiding 

AV-kabel

(verschilt per regio)
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Voor- en achteraanzicht

Dit hebt u nodig om te beginnen
•     Tv met HDMI- of AV-poort
•     HDMI-kabel
•     Breedbandinternetverbinding
•     Draadloos of bekabeld netwerk
•     Apparaat met internetbrowser voor het activeren van de service
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Verbinding maken met de tv
1. Zorg ervoor dat uw tv is ingeschakeld en dat de juiste video-

ingang wordt weergegeven.
2. Sluit een HDMI-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar) aan op de HDMI-

poort van uw speler en de HDMI IN-poort van uw tv. Als uw tv geen 
HDMI-poort heeft, kunt u de speler aansluiten met de AV-
composietkabel. Wanneer de HDMI-kabel is aangesloten, is er 
geen uitgang voor de AV-composietpoort. 

3. Sluit de voedingsadapter aan op de speler en steek de stekker 
in het stopcontact.

TIP: HDMI ondersteunt 5.1 
surround sound (indien 
beschikbaar). U hebt geen 
afzonderlijke audiokabel nodig. 

(optioneel)
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Verbinding maken met uw netwerk
Voordat u begint met streamen, dient u de NeoTV te verbinden met 
uw draadloze of bekabelde thuisnetwerk. Nadat u uw netwerk hebt 
opgezet, helpt de installatie op het scherm u verbinding te maken 
tussen uw speler en uw netwerk. 

TIP: plaats niets op de NeoTV-speler. Objecten die op de 
speler staan kunnen het draadloze signaal verstoren of 
ervoor zorgen dat de speler oververhit raakt.
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Bekabelde verbinding
Sluit uw speler aan op de LAN-poort van uw router met een Ethernet-
kabel (afzonderlijk verkrijgbaar).

NeoTV

Router

(optioneel)
7



Draadloze verbinding
1. Als u gebruikmaakt van een draadloze verbinding, zorg dan dat 

u de NeoTV binnen het bereik van uw draadloze netwerk plaatst.
U kunt Wi-Fi Protected Setup (WPS) gebruiken om draadloos 
verbinding te maken met uw netwerk, of u kunt uw netwerk 
selecteren en het beveiligingswachtwoord invoeren via de 
installatiehandleiding op het scherm.

2. Als u tijdens de installatie op het scherm een zwak signaal 
ontvangt, draait u uw speler of plaatst u deze dichter bij de router.

NeoTV

router

(optioneel)

Draadloze
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Installatie op het scherm
Op uw tv: 
•     U kunt met behulp van de afstandsbediening de instructies voor 

installatie van NeoTV op het scherm volgen. Deze instructies 
omvatten het instellen van de uitvoerresolutie naar de tv, de 
stand-bytijd, verbinding maken met een netwerk en het 
controleren op de nieuwste updates van NeoTV-software. 

•     Uw speler kan tijdens de installatie software-updates downloaden 
of opnieuw opstarten.

•     Nadat de installatie is voltooid, dient u een pictogram te selecteren 
van een kanaal (zoals Netflix of Pandora) om van de inhoud te 
kunnen genieten.
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Afstandsbediening

TIP: verwijder de gele afsluitstrip voor de batterij aan de 
onderkant van de afstandsbediening voordat u de 
afstandsbediening gebruikt.

Home

Return Menu

Selecteren

Omlaag

Stoppen

Terugspoelen

Volgende

Home

Return Menu

Afspelen/
RechtsLinks

Omhoog

Vorige

Vooruitspoelen

pauze

(Terug)

Vergrendel-
 toetsAan/uit-knop
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Vergrendelfunctie van de afstandsbediening
Deze functie zorgt ervoor dat u niet per ongeluk op het toetsenbord 
drukt terwijl u de andere kant van de afstandsbediening gebruikt. 
Wanneer u drukt op de vergrendeltoets op de navigatiezijde van de 
afstandsbediening, wordt het toetsenbord automatisch vergrendeld. 
Druk nogmaals op de vergrendeltoets als u het toetsenbord wilt 
ontgrendelen om het weer te kunnen gebruiken. Als het toetsenbord 
is ontgrendeld en u op een toets op het toetsenbord drukt, licht de 
vergrendeltoets op.

Afstandsbedieningsapp
NeoTV Remote-app verandert uw iPhone of Android-telefoon in een 
afstandsbediening voor de NeoTV streaming-speler.
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Afstandsbedieningsapp installeren
1. Ga op uw iPhone of Android-smartphone naar de Apple 

AppStore of Google Play en zoek naar NeoTV Remote. U kunt 
de volgende QR-codes gebruiken om dit proces te versnellen:

2. Installeer de app op uw telefoon.
3. Zorg ervoor dat uw telefoon met hetzelfde Wi-Fi-netwerk (SSID) is 

verbonden als uw NeoTV streaming-speler.
4. Als u de app start, zoekt deze uw apparaat en maakt verbinding.

Google PlayApple App Store
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Intel WiDi-kanaal
Met het Intel WiDi-kanaal (Wireless Display) kunt u uw laptopscherm 
weergeven op uw tv.
Opmerking: Om het Intel WiDi-kanaal te kunnen gebruiken, moet uw 
laptop de volgende kenmerken hebben:

• Intel WiDi ondersteunen
• Intel WiDi-software is geïnstalleerd 

1. Selecteer met uw afstandsbediening het Intel WiDi-kanaal in het 
NeoTV-hoofdscherm:     

Het scherm Ready for Connection (Gereed voor verbinding) 
wordt weergegeven.

2. Start de Intel WiDi-software op uw laptop. 

• Selecteer het Intel WiDi-pictogram          op het bureaublad 
van uw computer.

• Klik in de Windows-taakbalk op Start. Typ Intel WiDi in het 
zoekveld. 

• Selecteer de Intel WiDi-software en voer deze uit.
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3. Gebruik de Intel WiDi-software om te zoeken naar de NeoTV 
WiDi-adapter.

4. Dubbelklik op de gevonden NeoTV-adapter om er verbinding mee 
te maken. Als u de laptop voor het eerst met NeoTV verbindt, geeft 
de NeoTV-adapter een 4-cijferige beveiligingscode op de tv weer.

5. Voer deze beveiligingscode in op de Intel WiDi-toepassing op uw 
laptop. Uw laptopscherm wordt binnen een paar seconden op uw 
tv-scherm weergegeven.

6. Om de verbinding met NeoTV WiDi af te sluiten of terug te keren 
naar de NeoTV-startpagina, dient u de WiDi-verbinding te 
verbreken.
a. Klik op de knop Disconnect (Verbinding verbreken) in de 

WiDi-toepassing op de laptop en wacht tot het scherm Ready 
for Connection (Gereed voor verbinding) op uw tv wordt 
weergegeven.
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b. Druk op de knop Home op de NeoTV-afstandsbediening om 
terug te keren naar de NeoTV-startpagina.

My Media
Met het My Media-kanaal (Mijn media) kunt u uw lokaal opgeslagen 
inhoud afspelen vanaf een USB-stick, MicroSD-kaart en een lokale 
DLNA-netwerkserver.

1. Selecteer het My Media-pictogram vanuit het hoofdscherm van 
NeoTV.    

2. Selecteer met de afstandsbediening het opslagapparaat waarvan 
u door de inhoud wilt bladeren. Geldige apparaten worden links 
weergegeven.
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3. Selecteer een video-, audio- of fotobestand en druk op OK op de 
afstandsbediening om het bestand af te spelen.

4. Druk op de groene knop op de afstandsbediening om de 
miniatuurweergave te wijzigen. Druk opnieuw op de groene knop 
om de lijstweergave te verwijderen.
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Handelsmerken
NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn
handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. 
en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere 
landen. Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
© NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Naleving van wettelijke voorschriften
De huidige EU-conformiteitsverklaring vindt u op:
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
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