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Wanneer de televisie voor de eerste keer wordt aangezet  
zal een wizard opstarten. Nederlands en Nederlands daarna 
drukt u op Enter voor OKE. 

Verander DVB-T2 in satelliet. 
Verander  Astra 19.2e naar Joyne scan. 
En druk op Enter voor OKE. 
 

Daarna zijn er 2 opties. Indien u bij de volgende stap op JA evestigd dan word de preset kanalen lijst 
ingeladen. Deze kan door kanaal wijzigingen niet meer up to date zijn maar zal voor 80 % voor de 
kijkers voldoende zijn. Indien u op NEE bevestigd zal het toestel Joyne gaan scannen voor de 
laatst bekende kanalen lijst . 

LET OP! Optie 2 Nee werkt alleen indien uw schotel op de juiste satelliet (eutelsat) staat 
afgesteld. 

Kiest u voor Optie 1 Ja dan word de voor geïnstalleerde lijst geladen. De zenderlijst staat er 
dan al in zonder dat de schotel de juiste satelliet heeft gevonden. Er zal dan ook geen beeld zijn 
als de schotel niet goed staat afgesteld. 
Indien uw toestel niet scant bij Optie 1 dan staat uw schotel niet goed afgesteld en heeft geen 
ontvangst.  

Uw televisie is nu ingesteld met de JOYNE 
zenderlijst. Op voorkeuze 23 ziet u het Joyne 
informatie kanaal.  

 

 

Dit is een Quick Guide, voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing bezoek de website.    
www.telesystem.nl 
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Wanneer de televisie voor de eerste keer wordt aangezet zal een 
wizard opstarten. Nederlands en Nederlands daarna drukt u op 
Enter voor OKE.  

Verander DVB-T2 in satelliet. 
Verander  Astra 19.2e naar Astra 23.5e. 
Verander scanmodus naar fastscan. 
Verander Others in Canaldigitaal HD of TV Vlaanderen HD. 
Druk Enter voor OKE en kies bij volgende scherm voor Nee.  
Daarna zal TV de zenders gaan instellen. Dit werkt alleen indien uw schotel op de juiste 
satelliet (astra 23,5) staat afgesteld.  
 
 
 
 Dit is een Quick Guide, voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing bezoek de website    

 
 

 
 
 

 
 
 
Dit is een Quick Guide, voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing bezoek de website  
www.telesystem.nl 
 
 
 
 



Canaal Digitaal/TV Vlaanderen Quick Guide voor Telesystem Palco Serie  

3 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


