
 

 

 

Toelichting instellingen 
TV via Delta TV 

 

 

Digitale televisie kijken zonder smartcard Digitaal  

Televisie kijken wordt steeds makkelijker én goedkoper. Je kijkt namelijk heel 
eenvoudig digitaal televisie zonder smartcard. Het enige dat je nodig hebt is een 
televisie die geschikt is voor digitale ontvangst en een televisieabonnement van 
DELTA. Let op: wanneer je kijkt zonder smartcard heb je een beperkt 
zenderaanbod. Digitaal kijken met smartcard biedt een uitgebreider zenderaanbod, 
meer HD zenders en de mogelijkheid om extra zenderpakketten te bestellen.  

 

Genieten van DELTA digitale televisie zonder smartcard doe je eenvoudig via 
de volgende 7 stappen: 

Stap 1: Zet je televisie en/of digitale ontvanger aan  

Stap 2: Ga naar het instellingenmenu en selecteer de optie ‘zenders/ zenders 
zoeken’  

Stap 3: Selecteer kabel en klik op automatisch afstemmen 

Selecteer bij antenne: Kabel, het kanaal: Digitaal operator: Ander,                    
zoekmodus: Snel 

Stap 4: Vul bij ‘frequentie (MHz)’ 402.00(0) in  

Stap 5: Vul bij ‘netwerk-ID’ 9002 in  

Stap 6: Zet ‘symboolwaarde’ op 6875  

Stap 7: Druk op ‘zoeken’ of ‘scannen’ om het installatieproces te starten. Dit kan 
even duren  

Stap 8: Je installatie is voltooid! Je kijkt nu direct digitale televisie zonder smartcard  

 

 

 

 

 



 

 

Digitale televisie kijken via 
een CI+ module  

 

 

 

Hoe sluit ik mijn CI+ module aan op mijn televisie?  

1. Sluit je televisie aan op de kabelaansluiting. Raadpleeg hiervoor de handleiding 
van je televisie. Plaats de CI+ module nog niet in je toestel.  

2. Installeer DELTA Digitale TV volgens de handleiding van je televisie en stel de 
frequentie in op 402.00(0). Stel ook het netwerknummer in dat bij je regio hoort; Op 
de Julianahoeve is dit : 9001 

3. Houd de CI+ module vast met de oranje zijde naar boven. Steek de smartcard 
vervolgens met de chipzijde naar boven in de CI+ module. 

  

4. Plaats de CI+ module met de oranje zijde naar achteren gericht in je televisie. De 
CI+ module gaat niet helemaal in het toestel. De televisie gaat nu de CI+ module 
herkennen en controleren. Zodra het authenticatieproces geslaagd is, kun je digitale 
televisie kijken.  


