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Uw Push2TV bijwerken
NETGEAR raadt u aan uw Push2TV bij te werken, omdat nieuwe 
updates waarschijnlijk nog meer draadloze beeldschermen 
ondersteunen. 
1.   Ga op uw laptop of mobiele apparaat naar 

www.netgear.com/ptv en download nieuwe firmware.
2.   Houdt de knop Push2TV aan de zijkant 7 seconden ingedrukt.
3.   Zoek op uw laptop of mobiele apparaat naar de Wi-Fi-

netwerknaam (SSID) van Push2TV en maak hiermee 
verbinding.

4.   Open uw browser en typ http://192.168.3.1 in de URL-balk.
5.   Upload de firmware en installeer deze.

Informatie over het bijwerken van Intel Wireless Display-software op 
uw laptop vindt u op http://www.intel.com/go/wirelessdisplayupdate.

http://www.netgear.com/ptv
http://www.netgear.com/ptv
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Aan de slag met Push2TV

Spiegel draadloos uw laptop, smartphone of tablet met Wi-Fi CERTIFIED 
Miracast™ of Intel WiDi. Nu kunt u genieten van foto's, video's, muziek 
en websites op het grote scherm van uw tv.
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Inhoud van de verpakking

USB-voedingskabel

Push2TV-adapter

Netvoedingsadapter
(per land verschillend)
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Uw adapter installeren

Sluit Push2TV aan op uw tv en op de voedingsadapter. Steek de 
stekker van de voedingsadapter in het stopcontact.

HDMIUSB

Tip: Push2TV kan ook worden 
ingeschakeld via de USB-poort 
op uw tv.
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Verbinding maken met Intel WiDi
Zie pagina 11 voor het verbinden met Miracast-apparaten.

Stap 1

Schakel uw tv in en 
selecteer het juiste 
HDMI-invoersignaal. 

Het scherm Ready for 
connection (Gereed 
voor verbinding) wordt 
op de tv weergegeven.
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Stap 2

Start de Intel WiDi-software op uw laptop.
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Stap 3

Gebruik de Intel WiDi-software om Push2TV te zoeken en ermee 
verbinding te maken.
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Stap 4

Voer de eerste keer dat u uw laptop verbindt met Push2TV de 
beveiligingscode op de tv in in de Intel WiDi-software op uw 
laptop. 
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Gefeliciteerd!
Uw laptopscherm wordt nu draadloos weergegeven op uw tv.
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Verbinding maken met Miracast
Zie pagina 6 voor het verbinden met Intel WiDi.

Stap 1

Schakel uw tv in en 
selecteer het juiste 
HDMI-invoersignaal. 

Het scherm Ready for 
connection (Gereed 
voor verbinding) wordt 
op de tv weergegeven.
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Stap 2

Zoek de app voor draadloze beeldschermen op uw smartphone, 
laptop of tablet met Wi-Fi CERTIFIED Miracast. 

De naam en locatie van de app kunnen per apparaat verschillen.
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Stap 3

Gebruik de software voor 
draadloze beeldschermen 
om Push2TV te vinden en 
hiermee verbinding te 
maken.
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Stap 4

Volg de instructies op 
uw tv en voer een van 
volgende handelingen 
uit:

Voer een 
beveiligingscode in.

OF

Druk op de knop 
Push2TV aan de 
zijkant.
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Gefeliciteerd!
Het scherm van uw smartphone wordt nu draadloos weergegeven op uw tv.
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Tips voor gebruik van Push2TV
• Om andere inhoud weer te geven op uw tv terwijl u uw laptop 

gebruikt, wijzigt u de weergavemodus van uw laptopscherm 
naar uitgebreide modus.

• U kunt het geluid van uw laptop dempen en toch nog video's 
met geluid bekijken. 

• U kunt ervoor zorgen dat uw laptop niet de slaapstand 
inschakelt wanneer u de laptop sluit tijdens het gebruik van 
het draadloze beeldscherm. 
Selecteer in Windows Start > Zoeken, typ klep sluiten in het 
zoekveld, en wijzig de instelling in niets doen.
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Taal selecteren
Druk meermaals met een 
paperclip op de knop Reset 
(Fabrieksinstellingen herstellen) 
om de taal te wijzigen.

Energiebesparende 
modus
In sommige regio's beschikt de 
Push2TV over een 
energiebesparende functie 
waardoor deze na 30 minuten 
inactiviteit wordt uitgeschakeld. 
Druk op de knop aan de zijkant 
om de Push2TV opnieuw op te 
starten.
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Veelgestelde vragen
Q Waarom kan ik sommige dvd's en Blu-ray Discs niet afspelen? 

Veel discs hebben een kopieerbeveiligingsmechanisme dat 
afspelen op Intel Wireless Display softwareversie v2.1.0.0 en 
lager verhindert. Eigen inhoud die u op een schijf hebt gebrand, 
wordt wel afgespeeld.

Q Wat moet ik doen als de tv het laptopscherm niet meer 
weergeeft? 

Gebruik Intel Wireless Display-software om de draadloze 
verbinding te controleren en maak opnieuw verbinding met 
Push2TV. Probeer ook om uw laptop dichter bij de adapter te 
plaatsen, of plaats deze op een plek binnen een onbelemmerd 
detectiegebied van de adapter.
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Q Hoe kan ik de Push2TV-
fabrieksinstellingen herstellen?

Gebruik een paperclip om de knop 
voor het herstellen van de 
fabrieksinstellingen 10 
seconden ingedrukt te houden.

Informatie over Wi-Fi CERTIFIED Miracast en Intel WiDi

• Ga voor een lijst met ondersteunde apparaten naar 
www.netgear.com/landing/stream/tv/#push2tv#devices.

• Ga voor de nieuwste Intel WiDi-software voor uw laptop naar 
www.intel.com/go/wirelessdisplayupdate.

• Ga voor de systeemvereisten voor Intel WiDi naar 
www.intel.com/support/wireless/wtech/iwd/sb/CS-031059.htm.

http://www.netgear.com/landing/stream/tv/#push2tv#devices 
http://www.netgear.com/landing/stream/tv/#push2tv#devices 
http://www.intel.com/go/wirelessdisplayupdate
http://www.intel.com/support/wireless/wtech/iwd/sb/CS-031059.htm


Ondersteuning
Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. Zoek nadat u uw product hebt 
geïnstalleerd het serienummer op het etiket 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. 
Ga naar http://support.netgear.com voor productupdates en ondersteuning via 
internet.U kunt de gebruikshandleiding raadplegen op 
http://downloadcenter.netgear.com.

Handelsmerken en wettelijke voorschriften
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.
De huidige EU-conformiteitsverklaring vindt u op: 
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. 
Alleen voor gebruik binnenshuis. Te koop in alle EU-lidstaten, EVA-landen, en 
Zwitserland.

https://my.netgear.com
http://support.netgear.com
http://downloadcenter.netgear.com 
http://downloadcenter.netgear.com/
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/

