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1. Wat zit er in de doos?
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2. Overzicht Streambox 3
Zijkant: SD kaart ingang, USB 3.0 aansluiting en USB 2.0 aansluiting

Achterkant: Adapter ingang, HDMI, LAN en AV

Voorkant: LED licht
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3. Aansluiten Streambox 3
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4. Instellen Streambox
Nu dat je de Streambox 3 hebt gekoppeld aan jouw televisie kunnen we beginnen met het
instellen van de Streambox 3!
Stap 1: Koppelen afstandsbediening
Als eerst dien je de afstandsbediening te koppelen. Plaatst 2x AAA batterijen in de
afstandsbediening (batterijen worden niet meegeleverd).
Is de afstandsbediening al automatisch gekoppeld? Dan kan je deze stap overslaan.
Volg de instructies op het scherm door de Volume – Knop en de OK knop ingedrukt te
houden totdat de afstandsbediening gaat knipperen.
LET OP: zie je überhaupt bovenaan de afstandsbediening geen rood lampje knipperen?
Controleer de batterijen of vervang de batterijen.
Stap 2: Selecteer de taal van het menu op de Streambox 3.
Stap 3: Beschik je over een Android telefoon en de Google App? Kies dan voor Doorgaan om
zo snel mogelijk de Streambox 3 te verbinden met het wifinetwerk en jouw Google-account.
Beschik je over een Iphone, beschik je niet over de Google App of wil je het handmatig
invoeren? Kies dan voor Overslaan.
-

Heb je voor Doorgaan gekozen? Volg dan de instructies op het scherm.
Heb je voor Overslaan gekozen? Kies dan jouw eigen Wifinetwerk > Voer het
wachtwoord in van jouw wifi netwerk.

De Streambox 3 zal nu verbinding proberen te maken met jouw wifinetwerk! Heb je een
UTP-kabel in de Streambox 3 geplaatst. Dan zal de Streambox 3 automatisch verbinding
zoeken met de Streambox 3.
Stap 4: Om apps te installeren via de Google Playstore. Dien je jouw Google (Gmail) account
te koppelen aan de Streambox 3. Kies voor inloggen om met jouw Google (gmail) account in
te loggen.
Stap 5: Wij hebben al een aantal apps voor je geïnstalleerd! In de volgende stap kan je ook
alvast andere apps installeren of ervoor kiezen om ze op een later tijdstip installeren.
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