
STAP 1:

STAP 2: 

Voer de stappen 1 t/m 3 uit van Methode 1 (Analoge TV kijken)

Plaats de meegeleverde smartcard in een Irdeto-gecertificeerde CI+ module, 
en plaats deze in de TV.

STAP 1:

STAP 2: 

STAP 3:

Verbind, indien dit nog niet is gebeurd, het glasvezelaansluitpunt (FTU) in de 
woning middels het meegeleverde patchcord aan het Jonaz modem.

Plug het meegeleverde opzetstuk (voor een Coax-kabel) in op de CATV port op 
het Jonaz modem, en draai deze vast.

Verbind de Coax-kabel aan de ene kant met de CATV port op het Jonaz modem, 
en verbind dezelfde kabel aan de andere kant met de TV.

METHODE 1: ANALOGE TV KIJKEN

Neem je televisie af bij Jonaz en wil je TV kijken over je glasvezelverbinding? Alleen analoog 
of juist ook digitaal? Door je televisie op de juiste manier te verbinden met het Jonaz 

netwerk, kan dat! Dit kan op 4 manieren worden gedaan.

JONAZ TELEVISIE AANSLUITEN

METHODE 2: DIGITALE TV VIA SMARTCARD & ANALOGE TV
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Voer de stappen 1 en 2 uit van methode 1 (Analoge TV kijken).

Plug de Coax-kabel aan de ene kant in op de CATV port op de modem, en verbind dezelfde 
kabel aan de andere kant met een COAX splitter (niet meegeleverd).

Verbind de uiteinden van de splitter middels Coax-kabels aan de aan te sluiten TV’s.

(optioneel) Indien op de extra aangesloten TV’s ook digitale TV gewenst is, dan zullen deze 
(net als in methode 2 en 3) moeten worden voorzien van een smartcard. Dit kan door de 
smartcard middels een CI+ module in de TV of een settopbox te plaatsen.

STAP 1:

STAP 2: 

STAP 3:

STAP 4:

STAP 1:

STAP 2: 

STAP 3:

STAP 4:

Voer de stappen 1 en 2 uit van Methode 1 (Analoge TV kijken)

Plaats de meegeleverde smartcard in een Irdeto-gecertificeerde settopbox

Plug de Coax-kabel aan de ene kant in op de CATV port op het Jonaz 
modem, en verbind dezelfde kabel aan de andere kant met de settopbox.

Verbind de settopbox (via een HDMI-kabel) met de TV.

METHODE 3: ANALOGE TV & DIGITALE TV VIA SETTOPBOX

METHODE 4: ANALOGE -EN DIGITALE TV OP MEERDERE TV’S
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