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Onze buitendienst-medewerkers herkent u aan onze bedrijfskleding en zijn in het bezit van een bedrijfslegitimatie! 

Handleiding TV Hoorsysteem 
 

� Ontvangst TV Hoorsysteem 

U heeft van ons uw nieuwe TV Hoorsysteem compleet ontvangen. Volg de gebruiksaanwijzing voor het 

in gebruik nemen en de werking van het systeem. 

 

� Installatie 

Er zijn verschillende mogelijkheden uw TV systeem aan te sluiten. Dit is afhankelijk van uw TV en/of 

provider. Hieronder geven wij enkele mogelijkheden en tips! 

 

- Heeft u bij uw TV een extra kastje (decoder) van uw provider, dan kunt u er veelal ook voor 

kiezen uw TV systeem op dit kastje aan te sluiten! Het zij Analoog, het zij Digitaal! 

 

                      Audio converter Digitaal/Analoog  

 

Analoge aansluiting 

U kunt uw TV Hoorsysteem aansluiten met de bijgeleverde bekabeling op een analoge aansluiting van 

uw TV. 

 

- U kunt een aansluiting hiervoor vaak herkennen aan een Rood/Witte Tulp aansluiting welke 

veelal aan de achterkant van uw TV beschikbaar is. 

- Ook kunt u proberen uw TV systeem aan te sluiten op de hoofdtelefoon uitgang van uw TV. 

Hierbij worden bij de meeste TV’s echter de speakers automatisch uitgeschakeld, waardoor 

mede bewoners het geluid van de TV niet meer kunnen horen.  

In sommige gevallen kunt u in het menu van uw TV tegenwoordig aangeven of de speakers 

aan of uitgeschakeld moeten worden. 

 

Digitale aansluiting 

De allernieuwste TV toestellen zijn tegenwoordig vaak alleen nog maar voorzien van digitale 

aansluitingen zoals, HDMI, Toslink (Optical) of Coax signaal. 

 

- Indien uw TV Hoorsysteem is voorzien van een digitale Toslink (Optical)aansluiting, kunt u deze 

met bijgeleverde kabel direct aansluit op de digitale uitgang van uw TV of Decoder. 

Let op! Vaak dient u uw TV hoorysteem aan de achterkant van de zender om te schakelen 

naar Digitaal! 

- Indien uw TV Hoorsysteem geen digitale aansluiting heeft, dient u gebruik te maken van een 

“audio converter”. Dit is een speciaal kastje dat een digitaal signaal vanuit uw TV om zet naar 

een analoog signaal voor uw TV Hoorsysteem. 

 

� Telefonische begeleiding 

Indien bovengenoemde aansluittips niet afdoende blijken te zijn kunt u contact met ons opnemen via 

telefoonnummer 0345-632920. Wij zullen u mondeling trachten te begeleiden bij het aansluiten van uw 

TV systeem. 

 

� Een monteur 

Uiteraard kunt u ons altijd verzoeken om de aansluiting van uw TV Hoorsysteem door een van onze 

monteurs bij u thuis te laten verzorgen. 

 

Bij verder vragen kunt u contact opnemen met het onderstaande telefoonnummer. 


