Beperk het verbruik van je decoder
Wist je dat standby verbruik van je decoder kan oplopen tot 30 euro per jaar. Gelukkig kun je met
de moderne generatie van decoders je verbruik beperken.
Zo doe je dat bij Belgacom
Heb je een decoder van de nieuwe generatie zoals op de afbeelding hieronder?

Dan kun je het stroomverbruik van de decoder nog lager houden door de sluimerstand aan te
passen:
1. Stel de decoder zo in dat hij na een uur (instelbaar van 1 tot 8 uur) a
utomatisch in
standby mode
gaat. Dit gebeurt als je geen enkele actie doet gedurende een voorafingestelde
tijd. Als je toch vergeet om je decoder uit te schakelen, dan gebeurt dit automatisch na een
bepaalde tijd.
●

●
●

Druk op de
toets en selecteer m
ijn account > instellingen > instellingen sluimerstand
> tijdsinterval voor sluimerstand
. Het aanbevolen tijdsinterval voor sluimerstand is 4 uur
volgens Belgacom, maar dat mag je dus gerust lager instellen. Vooraleer de decoder in
sluimerstand gaat, krijg een verwittiging op het scherm. Je kan dan kiezen om toch niet in
sluimerstand te gaan.
Staat je decoder in sluimerstand en wil je graag terug tv kijken, dan druk je gewoon op de
toets.
Wat gebeurt er met je opnames? De decoder komt automatisch uit de sluimerstand om een
geplande opname te doen.

2. Stel de decoder zo in dat hij na een half uur in standby mode automatisch in diepe slaap
komt.
●

Druk op de
toets en selecteer m
ijn account > instellingen > instellingen
sluimerstand > sluimerstand.Je kunt kiezen tussen n
ormaal 
en 
diepe slaap.

●

Als je graag terug tv wil kijken, druk je op de
toets. Het duurt dan ongeveer 2 min.
alvorens je tv kunt kijken en doorheen het menu kunt scrollen.
Wat gebeurt er met je opnames? De decoder komt automatisch uit de
stand diepe slaap om een geplande opname te doen op de harde schijf
van de decoder

●

Zo doe je dat bij Telenet
Hoe werkt de slimme energiestand?
● Druk op de stand byknop van je digitale afstandsbediening
● Na ongeveer een uur gaat je Digibox/Digicorder automatisch naar slimme energiestand
● Je Digibox/Digicorder verbruikt nu 
maximum 1 Wh
● Je Digibox/Digicorder doet nog altijd…
○ geplande opnames
○ TVgids updates
○ …
Tip: zo herken je slimme energiestand op het scherm van je Digibox/Digicorder:
● klok is niet meer te zien
● alleen oranje ledlampje is aan
Hoe zet ik de slimme energiestand aan of uit?
● Druk op de Huistoets van je digitale
afstandsbediening
● Ga naar Digibox/Digicorder instellingen
● Selecteer Afsluitopties
● Kies Aan of Uit bij Slimme energiestand
● Bevestig met Bewaren

●
Hoe opstarten uit slimme energiestand?
● Druk op de stand bytoets van je digitale afstandsbediening
OF
● Druk op een toets op de display van Digibox of Digicorder
Goed om weten
● Na 1 minuut is er beeld en kun je zappen
● Na 2 minuten kun je het Yelo TVmenu openen (startscherm, TVgids, TVtheek…)

