FAQ FOXLINQ
Vraag:

Kan de FOXLINQ worden gebruikt met een TV waarin een insteekkaart (CI+-module)
in de TV zit?

Antwoord:

Nee, dat werkt niet. De FOXLINQ werkt alleen met een losse ontvanger waarop een
HDMI-uitgang zit. De TV moet dan ook een HDMI-ingang hebben.

Vraag:

Het TV-beeld wordt niet weergegeven en er is geen geluid meer!

Antwoord:

Als de FOXLINQ is aangesloten en er is geen beeld en geluid kan het volgende aan de
hand zijn:
-

-

-

De kabel tussen de digitale zenderontvanger en de FOXLINQ of de kabel tussen de
FoxLinQ en de TV zijn niet of niet goed aangesloten. Controleer deze verbindingen
nauwkeurig.
De HDMI stekkers van de Ingang en Uitgang op de FOXLINQ zijn waarschijnlijk
omgewisseld: wissel deze om. Als de HDMI stekkers verkeerd zijn aangesloten,
kan dit geen kwaad of schade veroorzaken. Het enige gevolg is, dat het beeld en
geluid niet worden weergegeven op de TV.
De FOXLINQ heeft geen spanning. Zorg ervoor dat de netadapter in het
stopcontact en de kabel voor de voeding correct zijn aan gesloten. Als de FOXLINQ
werkt, wordt het logo aan de bovenzijde verlicht weergegeven.

Vraag:

Hoe schakelt u de FOXLINQ in?

Antwoord:

De FOXLINQ schakelt zichzelf in, op het moment dat de netstekker wordt aangesloten.
De naam “FOXLINQ” op de bovenzijde licht op en – als de FOXLINQ is aangesloten op
een TV-toestel, welke is ingeschakeld – wordt een installatiefilmpje getoond. Het
inschakelen duurt ongeveer 30 seconden.

Vraag:

Hoe kan de FOXLINQ worden uitgeschakeld?

Antwoord:

Het is niet nodig om de FOXLINQ uit te schakelen. De FOXLINQ gebruikt zeer weinig
energie. Als u deze toch wilt uitschakelen, kunt u de adapter uit het stopcontact nemen.
Het uitschakelen geschiedt door de netstekker uit het stopcontact te nemen. Als de
FOXLINQ is aangesloten op de digitale ontvanger en op de TV, wordt het beeld van de
ontvanger niet meer weergegeven op de TV.

Vraag:

Kan de gesproken ondertiteling worden uitgeschakeld?

Antwoord:

Dat is mogelijk door op de afstandsbediening van de FOXLINQ op de ronde knop
onderaan de afstandsbediening te drukken. De FOXLINQ zal dan uitspreken dat de
gesproken ondertiteling is uitgeschakeld. Door de toets nogmaals in te drukken, wordt
de gesproken ondertiteling weer ingeschakeld.

Vraag:

Kan de FOXLINQ werken als de ontvanger of de TV alleen een SCART-aansluiting heeft?

Antwoord:

Dat werkt niet. De FOXLINQ is gebaseerd op een digitaal systeem met HDMI
aansluitingen, geheel volgens de huidige standaard.

Vraag:

Wat te doen als u geen losse digitale ontvanger heeft, of u alleen een analoge
aansluiting op uw TV in gebruik heeft?

Antwoord:

Als u nog gebruik maakt van een TV, die met de coaxiale aansluiting rechtstreeks is
aangesloten aan de kabel, kunt u het beste contact opnemen met het bedrijf dat uw TVaansluiting verzorgd. Deze kunnen u verder helpen aan een digitale ontvanger, die een
HDMI-aansluiting heeft, geschikt voor de FOXLINQ.

Vraag:

Werkt de FOXLINQ ook met satelliet-TV?

Antwoord:

Als uw satelliet ontvanger is voorzien van een HDMI-uitgang, kunt u deze gebruiken voor
de aansluiting met de FOXLINQ. De uitgang van de satellietontvanger wordt verbonden
met de ingang van de FOXLINQ. De uitgang van de FOXLINQ wordt weer verbonden met
uw TV-toestel.

Vraag:

Kan de FOXLINQ alle ondertitels uitspreken?

Antwoord:

Als de ondertiteling op de juiste locatie in het beeld wordt weergegeven, dat wil zeggen
- onderaan in het beeld – wordt deze uitgesproken.

Vraag:

Hoe kan de gesproken ondertiteling worden gebruikt bij een DVD?

Antwoord:

U kunt de Dvd-speler door middel van een HDMI-kabel aansluiten op de ingang van de
FOXLINQ. Als u de DVD afspeelt, wordt het beeld en het geluid – inclusief de gesproken
ondertiteling – op de TV weergegeven.

Vraag:

Hoe kan de gesproken ondertiteling worden gebruikt met Netflix?

Antwoord:

U kunt Netflix-programma’s, met ondertiteling, eveneens laten voorlezen door de
FOXLINQ. De digitale ontvanger moet de mogelijkheid voor het bekijken van Netflix
hebben.
Indien u een losse ontvanger heeft om Netflix te bekijken, dient u de HDMI-uitgang
hiervan te verbinden met de ingang van de FOXLINQ. Als u het Netflix-programma
bekijkt, wordt het beeld en het geluid – inclusief de gesproken ondertiteling – op de
TV weergegeven.

Vraag:

Lampje achter Logo aan de bovenzijde van de FOXLINQ brandt altijd. Kan dit kwaad?

Antwoord:

Nee, het kan geen kwaad. Het is een LED die heel weinig energie kost. Het geeft aan dat
het apparaat voorzien is van spanning uit het lichtnet.

Vraag:

Welke batterijen zitten er in de afstandsbediening?

Antwoord:

In de afstandsbediening zitten twee batterijen van het type AAA. Als de afstandsbediening niet meer – of niet meer goed – werkt, kunnen de batterijen leeg zijn.
De batterijen kunnen worden vervangen door twee AAA-batterijen. Gebruik hiervoor
alleen Alkaline-batterijen. Oplaadbare batterijen zijn minder geschikt.

