
Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. Kijk voor  
gesprekstarieven, voorwaarden en beschikbaarheid op ziggo.nl.

Strepen of blokken in je televisiebeeld? Controleer dan 
eerst je kabels en verbindingsstekkers. Zijn ze oud of  
niet zo goed, dan heb je dat zo opgelost. 

NLkabel 
Goedgekeurd

kabel
keur

Hoe kijk ik  
storingsvrij  
televisie?

Kijk voor meer tips voor een beter signaal op

ziggo.nl/geschikt

Dit doe je in 2 stappen:

1.  Kies de juiste materialen uit het schap;  
die vind je makkelijk door de      

2.  En installeer de materialen in je huis.



Vervangen coaxkabel Splitter of versterker  
vervangen

Installeren coaxkabel  
met losse stekkers

De coaxkabel is de kabel van je televisieaansluiting naar je televisie 
of Mediabox. Die vervang je gewoon door de kabel die er nu zit 
weg te halen en de nieuwe kabel in te pluggen.

Afhankelijk van de lengte die je nodig hebt, kies je voor kabel  
1 , 2 , 3  of 4  uit het schap. Deze kabels zijn kant-en-klaar,  

daar hoef je niets meer aan te doen.   

Wil je de kabel nog door gaten of leidingen trekken, koop dan  
een losse kabel en verbindingsstekkers, en zet de kabel zelf in  
elkaar. Afhankelijk van de lengte die je nodig hebt, kies je voor  
kabel 5  of 6  en een setje verbindingsstekkers 7 . 

Ook de splitter of versterker kun je vervangen. Kijk goed wat  
voor soort splitter je hebt: een F-splitter 12  met schroefdraad,  
of een IEC-splitter 11  waarvan je de snoeraansluitingen in elkaar 
kunt schuiven. 

Van de kabel strip je eerst de buitenmantel. Als de buitenmantel 
weg is, vouw je de kopermantel naar achteren over de buiten mantel 
heen. Strip nu een stukje van de kernmantel. Zorg ervoor dat de 
kopermantel geen contact maakt met de kern: dat kan kortsluiting 
geven. Bevestig de verbindingsstekker volgens de aanwijzing op  
de verpakking. 

Bij het vervangen van een versterker heb je behalve de versterker 
zelf 9  ook de aansluitmaterialen 10  nodig. Monteer de versterker 
of de splitter volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Hoofdaansluitpunten

of of

IEC-splitter F-splitter11 12


