




6 Uw televisie verbinden met het internet 

De connectiviteitsfunctie biedt de mogelijkheid uw tv draadloos en bedraad aan te sluiten op het thuisnetwerk. U 
kunt dit netwerksysteem gebruiken om een verbinding te maken met de Toshiba portaalsite of voor toegang tot 
foto-, video- en geluidsbestanden die opgeslagen zijn op een mediaserver en ze afspelen/weergeven op uw iv. 
Hoewel, als uw iv geen draadloze USB dongle bevat of de inleme wifi-functie niet ondersteunt, moet u he! 
bedrade verbindingstype gebruiken. Voeg uw iv toe aan uw thuisnetwerk door hem aan le sluiten met de 
modem/router via een LAN-kabel (niet geleverd) zoals aangegeven in de iv. 
Om uw TV met uw draadloos netwerk te gebruiken, hebt u mogelijk een draadloze USB dongle nodig. U moet 
hem aansluiten op een van de USB-ingangen van de tv. Als uw tv de interne wifı-functie ondersteunt, hebt u 
geen bijkomende draadloze adapters nodig. 
Oruk op de MENU knop om het hoofdmenu van de iv te openen. Selecteer Systeem>lnstellingen met de 
navigatieknoppen en druk op OK voor toegang. Selecteer Netwerk/lnternetinstellingen en druk op OK.
Terwijl Netwerk type gemarkeerd is, drukt u op de Links of Rechts om een verbindingstype le selecteren. De 
bedrade verbinding wordt automatisch tol stand gebracht. U moet de draadloze USB dongle mogelijk eerst 
verbinden met de televisie om het type draadloze verbinding te kunnen selecteren. As de bedrade verbinding 
geselecteerd is, zoekt de tv de beschikbare draadloze netwerken en rangschikt ze daarna. Maak uw selectie en 
druk op de OK knop om een verbinding te maken. Als het draadloze netwerk beveiligd is met een wachtwoord, 
moet u de correcte code invoeren voor toegang !ot het netwerk. Zodra u een draadloze verbinding tot stand hebt 
gebracht, wordt ze opgeslagen en u hoeft het wachtwoord niet meer in te vullen om een verbinding te maken 
met hetzelfde draadloze netwerk. U kunt het opgeslagen wifi-profiel op elk moment verwijderen. Wanneer een 
Eerste installatie wordt uitgevoerd, wordt dit profiel ook verwijderd. 
Oruk op de lnternet knop op de afstandsbediening voor toegang !ot de internetportal terwijl uw tv verbonden is. 
U hebt toegang tot een brede waaier aan toepassingen en diensten met de internetportal functie van uw tv. 
Opmerking: De inhoud van de portalpagina is onderhevig aan wijzigingen op gelijk welk moment zonder 
voorafgaande kennisgeving. 
Raadpleeg de handleiding voor meer informatie. 
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