
Dit is de handleiding voor het programmeren van de gehele zenderlijst inclusief analoge zenders en 
favorieten door middel van een USB stick. 

De favorieten zijn als volgt ingedeeld: 

Favorieten 1; alle analoge zenders 
Favorieten 2; alle digitale zenders uit het digitale basis pakket 
Favorieten 3; alle zenders uit het plus pakket 
Favorieten 4; alle zenders uit het extra pakket 
Favorieten 5; alle extra abonnementen zoals Film1, Sport1 en Eredivisie. 

Wilt U deze favorieten wijzigen, dan vindt U hiervoor een gebruiksaanwijzing op onze website 
www.radiobakker.tv 

Voor dit programmering gaat U iets uitvoeren in het service menu. Dit is een menu waar U normaal 
NIETS in mag doen. Als U in dit menu dingen gaat veranderen kunt U het toestel onherstelbaar 
beschadigen. Lees deze gebruiksaanwijzing dan ook goed door! En kijk op de bijbehorende foto’s of 
U de juiste handelingen verricht. Dan kan er niets mis gaan. Maar nogmaals, ga daarna NOOIT meer 
zonder reden in dit menu. Schade aangericht door veranderingen in dit menu zijn door Loewe direct 
te traceren, en het recht op garantie vervalt hiermee dan ook! 

Steek de USB stick in de zijkant van het toestel en begin met stap 1 

Stap 1 
Hiemee komt U in het service menu; 
Druk op het toestel op de knop M (dit is de bovenzijde van de zilveren cirkel op het toestel) 
Druk op de afstandsbediening 1x pijltje naar links en direct daarna op de afstandsbediening op de 
knop menu. 
Dit moet allemaal binnen een aantal seconden gebeuren. Komt U hiermee niet in het service menu, 
druk dan op END, en probeer het opnieuw totdat U in het service menu komt zoals op de afbeelding 
hieronder:

 

 

Stap 2 
Druk 1x op het pijltje naar links op de afstandsbediening: 

 

 



Stap 3: 
Druk 1x op de afstandsbediening op het pijltje naar beneden: 
 

 

 

 

Stap 4: 
Druk 1x op de afstandsbediening op het pijltje naar rechts op copy from USB te kiezen 
( als U deze stap overslaat, overschrijft U de programmalijst op de USB stick met de oude lijst uit Uw 
toestel, kom in dat geval weer even langs in de winkel om de USB stick opnieuw te laden.) 

 

Stap 5: 
Druk 1x op de afstandsbediening op het pijltje naar beneden op “stoppen” te selecteren. 

 

Stap 6:ver 
Druk 1x op de afstandsbediening op het pijltje naar rechts om start te selecteren. 
Hierna verschijnt direct onderin het beeld de tekst “ in progress “. 

 

 

 

 

Als de tekst “in progress veranderd in de tekst “ succes “ is het programmeren gelukt en kunt U met 
de toets END het service menu verlaten. 

Alle zenders zijn nu geprogrammeerd. 

Wij willen U er nogmaals met klem op duiden dat U verder NIETS in het service menu te zoeken 
heeft,  en hier dus ook niets in mag veranderen!! 


