
Handleiding voor dummies (ofwel beginners) Mediabox Next (oktober 2019). 
 
Aan- en uitzetten. 
Met één druk op de knop uw mediabox, tv en geluidsysteem aanzetten of juist niet. U vindt die optie 
onder https://www.ziggo.nl/klantenservice/mediabox-next/afstandsbediening-van-tv-
loskoppelen.html 
 
Afstandsbediening. 
https://community.ziggo.nl/mediabox-next-239/mediabox-next-de-afstandsbediening-37784 
 

 
 
Afstandsbediening kwijt?  
Houd de CH+ toets aan de voorkant van de mediabox 12 seconden in. 
 
Android. 
Niet beschikbaar, dus voorlopig geen internet op uw TV. 



Doorspoelen reclame of opgenomen programma 
Trapsgewijs: OK-wiel rechts indrukken - beeld verspringt met 30 seconden. Ingedrukt houden: er 
verschijnt een beeldje waarop te zien is hoever het doorspoelen is gevorderd en wanneer het 
gewenste punt is bereikt waarop u verder wilt kijken. Tever doorgespoeld: linkerkant wiel indrukken.  
Snel door- of terugspoelen: knoppen mer dubbele pijl links en rechts van pauzeknop (onder rode 
knop). 
 
Lijst 'Gepland' (scroll in Bewaard naar beneden). 
De horizontale lijst met afbeeldingen is niet compleet. 
Ga op 'Meer' (gele knop) staan en druk op OK. 
Datums helaas niet chronologisch - alles staat kris kras door elkaar. 
In de nieuwe update? 
 
Lijst Bewaard (uw opnames) 
De horizontale lijst met afbeeldingen is niet compleet. 
Ga op 'Meer' (gele knop) staan en druk op OK. 
Datums helaas niet chronologisch - alles staat kris kras door elkaar. 
In de nieuwe update? 
 
Menu-knop (huisje) (2x aanklikken). 

 Opties  
 TV en replay (= de tv gids) 
 Movies en Series 
 Bewaard (voor afspelen van opgenomen programma's) 
 Apps. 

 
OK-knop terwijl u kijkt (2x aanklikken). 

 Voor gegevens over een bepaald programma. 
 Programma opnemen (zie kopje Opnemen) - wanneer het om een serie gaat kan vanuit de 

optie Opnemen worden gekozen voor opname van die hele serie. 
 Optie 'Alle afleveringen' geeft een overzicht van alle uitgezonden en nog uit te zenden 

afleveringen van een serie in een bepaald seizoen. Vanuit die optie kan een programma of een 
hele serie worden opgenomen of, wanneer mogelijk, worden teruggekeken. 

 Pijl naar beneden op het OK-wiel: onder in de balk informatie over het programma. 
 Pijl naar rechts: de daarop volgende programma's. 
 Pijl naar boven en naar beneden: gelijktijdig uitgezonden programma's op de andere zenders. 

Wanneer u een een van die andere zenders wilt bekijken: OK-knop. 
 Wegdrukken van de balk: knop TV (rechts onder menuknop (huisje). 

 
Ondertiteling (knop: ….). 
Bij live tv kijken op de Next werkt Teletekst 888 goed op de betreffende kanalen.  
 Bij opnamen zit Teletekst (888) niet in de opname. Dat blijft zo. Maar de ondertiteling wordt wel 

gekopieerd en als 'los bestanddeel' aan het item toegevoegd.  
 Bij opnamen kunt u dus tijdens het kijken via de contextmenu knop (…) naar 'ondertiteling' gaan 

en de gewenste optie kiezen.  
 



Opnemen: 
Vanuit het programma-overzicht:  

 aanklikken - Neem op - OK 
of 
Programma waar u naar kijkt:  

 rechtstreeks via de rode knop op de afstandsbediening 
of 

 via de OK knop - Neem op - OK. 
Optie 'Alle afleveringen' geeft een overzicht van alle uitgezonden en nog uit te zenden afleveringen 
van een serie in een bepaald seizoen. Vanuit die optie kan een programma of een hele serie worden 
opgenomen. 
 
Opnames verwijderen 

 Iets verwijderen? Uw kunt losse afleveringen binnen een serieopname verwijderen, maar ook 
is het mogelijk om uw volledige serieopname met één knop te verwijderen: 

 Ga via Bewaard naar alle titels 
 Navigeer naar de prullenbak  rechts in het beeld.  
 Druk op de OK knop om een keuze te maken tussen verwijder serieopname en verwijder alles 

en cancel geplande opnames. 
 

 Foutcode CS 6100 
De mismatch in de systemen waardoor ten onrechte foutcode CS6100 verschijnt in de optie 
'Verwijderen' is opgelost. 
 
Profielen. 
Met uw eigen kijkprofiel kunt u uw tv-ervaring persoonlijk maken. Per profiel kunnen onder andere 
de volgende instellingen worden gepersonifieerd: 

 Aanbevelingen 
 Het menu Verder kijken onthoudt per profiel waar u gebleven bent  
 Kijklijst 
 Taal, audio & ondertitelinginstellingen  
 Recent gebruikte TV Apps op de Mediabox Next 
 Favoriete zenderlijst 
 Tips & Tricks 

 
Alle opnames zijn nog wel bereikbaar op elk profiel.  
U kunt maximaal zes verschillende profielen aanmaken. 
Standaard is een gedeeld profiel actief. Gebruik de profielenknop aan de zijkant van de 
afstandsbediening om te wisselen van profiel of een nieuw profiel aan te maken. Voor het aanmaken 
doorloopt u drie stappen: 
1. Kies een kleur en naam voor uw profiel 
2. Maak een lijst met favoriete zenders aan (optioneel) 
3. Selecteer genres die u leuk vindt (optioneel). 
 



Zenderlijst samenstellen 
Maak een profiel aan door een kleur met naam toe te wijzen. 
Optie: Kies uw zenders. De complete zenderlijst verschijnt. 
Markeer uw favoriete zenders met de OK knop. 
Wanneer gereed, knop 'één stap terug'.  
Bevestig. 
 
Volgorde zenderlijst bepalen (alleen mogelijk in Profielen). 
1. Markeer een zender met OK 
2. Beweeg naar boven of naar beneden 
3. OK. 
 
Zenderlijst wijzigen. 
Aanvullen: 
1. Home-knop op de afstandsbediening 
2. Instellingen (rechts boven in beeld) 
3. Optie: Beheer uw favoriete instellingen 
4. Knop: Kies zenders - de lijst met alle zenders komt in beeld; de zenders met een hart zijn al 

favoriet. 
5. Kies en markeer de gewenste aanvulling 
6. Knop Bevestig 
 
Verwijderen: 
1. Markeer de te verwijderen zender 
2. Ga naar symbool 'vuilnisbak' 
3. OK. 
 
Stembesturing (voice control) 

 Houd de knop  ingedrukt op uw afstandsbediening. Onder in beeld verschijnt het 
spraakscherm. 

 Spreek rustig en duidelijk uw boodschap in. Bijvoorbeeld 'RTL4'. De zender verschijnt 
automatisch in beeld. 

De stembesturing kan niet gebruikt worden om wachtwoorden in te geven of instellingen van de 
mediabox aan te passen. 
U kunt tegen de afstandsbediening zeggen hoeveel minuten uw voor of achteruit wilt spoelen. Zeg 
bijvoorbeeld: 'spoel 30 minuten vooruit' als u het eerste half uur van de opname al gezien hebt.  
Commando's 
Voor een lijst van comando's: zie bijlage. De lijst wordt voortdurend uitgebreid. 
Stop-knop. 
Niet aanwezig.  Gebruik voor stoppen de toets 'Eén stap terug (onder het OK-wiel). 
 



TV-Gids -  
Knop links onder menuknop (huisje). 
Uitzendingen volgende datums: dubbele pijl rechts onder rode knop. 
Uitzendingen eerdere datums: dubbele pijl links onder rode knop. 
Per dag of pagina navigeren   
Behalve met de pijltoetsen kunt u ook met de spoeltoetsen en channelknoppen snel navigeren door 
de tv-gids. Met de spoeltoetsen kunt u direct een dag vooruit of achteruit. Met de kanaal omhoog of 
naar beneden krijgt u direct een hele pagina met nieuwe zenders. Drukt u nog een keer op de TV-
Gids knop dan spring u weer terug naar het heden. 
 
Replay of informatie 
Scroll in de tv-gids naar het verleden en druk op OK; de Replay van het programma start 
automatisch. Als u OK wat langer houdt ingedrukt, krijgt u informatie over het betreffende 
programma. 
 
Wisselen tussen huidige en eerder bekeken programma's:  
knop TV (rechts onder menuknop (huisje) 
 
Zappen 
Snel zappen  
U kunt de [CH+/-] ingedrukt houden om snel door alle kanalen te scrollen.  
 
Wisselen tussen twee zenders  
Snel wisselen tussen twee zenders zonder elke keer het kanaalnummer in te toetsen? Gebruik de 
[back to tv]-knop . Dit is de knop rechtsboven de OK-knop (tv met een pijl eromheen). 
 
Niet wachten na het intoetsen van een kanaalnummer?  
Toets het kanaalnummer in en druk op OK en zap direct naar het kanaal. 
 
Zoekprogramma - het toetsenbordje. 
Wanneer u dat aanklikt krijgt u een verticale opstelling van telkens drie letters. 
Heel handig wanneer u snel iets wilt opzoeken. 
Voor de bovenste letter: toets pijl naar boven indrukken 
Voor de onderste letter: toets pijl naar beneden indrukken 
Voor de middelste letter: OK. Voor rijtjes naar links of naarrechts: OK-wiel links of rechts 
indrukken. 



Bijlage lijst commando's in spraakbesturing 
 
Live TV  
Menu 
TV Gids; Programmagids 
<Naam van een programma> 
Ga naar <naam TV of radio zender> 
Pauze; Pauzeren 
Verder kijken 
Opnemen; Neem op 
Ondertiteling aan / Ondertiteling uit 
Terug; vorige 
Sluiten; sluit 
Vorige zender 
Ga naar <kanaalnummer> 
Kanaal naar boven 
Kanaal naar beneden 
Info 
Help 
Verder kijken 
Stop 
Afspelen 
Vanaf begin bekijken 
Toevoegen aan kijklijst 
Stop opnemen 
Zet uit  
Opnames; opnamen 
Kijklijst 
Vooruitspoelen / Terugspoelen 
Opnemen; Neem op 
Skip x minuten 
Pauze; Pauzeren 
Terug naar live TV 
Ondertiteling aan / Ondertiteling uit 
Menu 
TV Gids; programmagids 
Terug; vorige 
Sluiten; sluit 
Vorige zender 
Naar boven 
Pagina naar boven / Pagina naar beneden 
Info 
Help 
Instellingen 
Verder kijken 
Stop 



Volgende afspelen 
Afspelen 
Vanaf begin bekijken 
Toevoegen aan kijklijst 
Stop opnemen 
Zet uit  
On Demand  
Movies en series; On Demand 
Gehuurd; Bewaard 
Skip x minuten 
Vooruitspoelen / Terugspoelen 
Pauze; Pauzeren 
Verder kijken 
Stop 
Ondertiteling aan / Ondertiteling uit 
Menu 
TV Gids; Programmagids 
Opnames; Opnamen 
Kijklijst 
Terug; Vorige 
Sluiten; Sluit 
Naar boven 
Terug naar live TV 
Pagina naar boven 
Pagina naar beneden 
Info 
Help 
Afspelen 
Vanaf begin bekijken 
Toevoegen aan kijklijst 
Zet uit 
 
Apps  
Apps 
Radio 
YouTube * 
Netflix * 
Videoland * 
Film1 
Terug naar live TV 
Buienradar 
Menu 
Sport Experience; Ziggo Sport Experience 
Thuuz; Thuuz Sports 
Vimeo 
TV Française 



TV Italiana 
Web TV 
Flickr 
Open Shorts 
Open CNN 
NU.nl 
Open Al-Jazeera 
Wall Street Journal 
Open Euronews 
Wikipedia 
AccuWeather 
Mood Lounge 
Open Fashion TV 
Open DanceTrippin 
Open XITE 
AvroTros Klassiek 
Deezer 
Tetris 
Chainz Twee 
Darts 
Amazing Mac; A-maze-ing Mac 
Mah Jongg 
Slingo 
Solitaire; Solitaire Classic 
Space Moodies 
World Poker Tour; World Poker 
Virtuagym 
 
* De spraakbesturing werkt niet in de app zelf. Verlaat de app om weer gebruik te maken van 
spraakbesturing. 
 


