
SNS-widget

1 Druk op de knop <HOME>.

2 Tik op het scherm links of rechts om het 
dienstenscherm te selecteren.

3 Raak [  ] aan.

4 Selecteer de SNS-widget.

 
Artikelen die u hebt gedeeld of geplaatst, 
worden weergegeven.

 
De webbrowser start en de Facebook-website 
wordt weergegeven.

Facebook (SNS-applicatie)

1 Druk op de knop <HOME>.

2 Tik op het scherm links of rechts om het 
netwerkcontentscherm te selecteren.

3 Raak [  ] aan.

4 Raak [  SNS] aan.

5 Raak [  (Facebook)] aan.

6 Voer de gewenste bewerking uit.

2

2 Artikellijst
Artikelen die u hebt gedeeld of geplaatst, 
worden weergegeven.
Als dit wordt aangeraakt, worden de gegevens 
weergegeven.
Als de laatste gegevens bovenaan zijn 
weergegeven, kunt u via het omlaag schuiven 
van de lijst de gegevens bijwerken.

 :  Leest het artikel hardop voor.

 
De webbrowser start en de Facebook-website 
wordt weergegeven.

 ñ Widgets en applicaties

GEBRUIKSAANWIJZING
De functies die worden aangepast door het bijwerken van de firmware worden hieronder 
beschreven.
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Facebook (webbrowser)

1 Druk op de knop <HOME>.

2 Tik op het scherm links of rechts om het 
dienstenscherm te selecteren.

3 Raak [  ] aan.

4 Selecteer de SNS-widget.

5 Raak [  ] aan.

6 Voer het e-mailadres/telefoonnummer 
en het wachtwoord in.

7 Raak [Log In] aan.
U bent ingelogd op de Facebook-website.

Opmerking
• U kunt de ID en het wachtwoord opslaan in de 

webbrowser.



E-mail (SNS-applicatie)
Geeft het scherm voor het gebruik van 
e-mail (IMAP) weer.

Voorbereiding
• U moet een draadloze internetverbinding 

hebben.

• Voor het gebruik van een e-maildienst is de 
corresponderende account vereist.

• U kunt een gebruikersaccount gebruiken als u als 
eigenaar of gebruiker hebt ingelogd.

 ÑEen account registreren

1 Druk op de knop <HOME>.

2 Tik op het scherm links of rechts om het 
netwerkcontentscherm te selecteren.

3 Raak [  ] aan.

4 Raak [  SNS] aan.

5 Raak [  (mail)] aan.

6 Raak [Sign in] (Aanmelden) aan.

7 Voer het e-mailadres en het 
wachtwoord in.

8 Raak [Next] (Volgende) aan.

9 Voer de IMAP-server, poort en het 
beveiligingstype in.

10 Raak [Next] (Volgende) aan.

11 Voer de SMTP-server, poort en het 
beveiligingstype in.

12 Raak [Done] (Gereed) aan.



Agendawidget

Deze functie wordt verwijderd.

Agenda-applicatie

Deze functie wordt verwijderd.

Overzichtspaneel widget

Deze functie wordt verwijderd.

In gemengde media zoeken

Er zal niet naar streaming video worden 
gezocht. 

 ñ Instellingen

Systeeminstellingen

DEMO
Deze functie wordt verwijderd.



AV-Browserapplicatie
Dit is de nieuw toegevoegde app met een 
speciale webbrowser om streaming video en 
audio af te spelen.

Voorbereiding
• U moet een internetverbinding hebben. 

1 Druk op de knop <HOME>.

2 Tik op het scherm links of rechts om het 
netwerkcontentscherm te selecteren.

3 Raak [  ] aan.

4 Raak [  AV Browser] (AV-Browser) 
aan.

Pictogrammen die gelinkt zijn met 
websites worden weergegeven.

[  ]
De portaalsite die aanbevolen 
streamingdiensten toont wordt weergegeven.

[  ]
De lijst met tabbladen wordt weergegeven.

 ÑVideo en audio afspelen

1 Selecteer de inhoud die u wilt afspelen.

2 Speel de inhoud af.

3 Druk op de <6>-knop om naar het 
vorige scherm te gaan.

Opmerking
• De bovenstaande instructie is een voorbeeld van 

de bediening. Feitelijke werking is afhankelijk van 
de streamingdienst.

 ñ Applicatie voor streamingdiensten



Applicatie voor streaming 
video

Deze functie wordt verwijderd.

1 Druk op de knop <HOME>.

2 Tik op het scherm links of rechts om het 
netwerkcontentscherm te selecteren.

3 Raak [  ] aan.

4 Raak [  Streaming Video] aan.

 ñ Functies van de knoppen

HOME 6

Naam Functie
S, R 
(Vol.)

Regelt het volume. 
Het volume stijgt tot 15 wanneer u 
[ R ] ingedrukt houdt.


