INSTALLATIE EN GEBRUIKSAANWIJZING

Travel Vision Mobiel IPTV ®
Versie 1.2 Maart 2022

www.travel-vision.com

Voorwoord
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Travel Vision Mobiel IPTV box.
Deze handleiding is opgesteld om u alle informatie over de installatie, het gebruik en onderhoud van de Mobiel
IPTV te verstrekken.
De Travel Vision Mobiel IPTV box is ontworpen om via het 4G netwerk eenvoudig TV te kunnen kijken en als
draadloos Wifi accespunt te fungeren voor uw externe apparatuur zoals bijvoorbeeld een tablet of mobiele
telefoon.
De Travel Vision Mobiel IPTV box heeft een vast ingebouwde simkaart en maakt d.m.v. een 3G/4G GSM module
verbinding met het internet.
De router maakt bij voorkeur gebruik van MiMo externe buitenantennes om het signaal te versterken als dat nodig
is.
De router kan zowel stationair als in beweging gebruikt worden.
Om een lange levensduur te garanderen is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen.
WAARSCHUWINGEN EN OPMERKINGEN
Alle gegevens zijn up-to-date tot op de datum waarop de handleiding gedrukt is. Travel vision BV kan op geen
enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten die bij de opstelling van deze handleiding
gemaakt zijn.
Travel vision BV behoudt zich het recht voor om alle veranderingen aan te brengen die door de ontwikkeling van
de producten noodzakelijk geacht worden en behoudt zich het recht voor om zonder enige voorafgaande melding
wijzigingen in deze installatie en gebruikershandleiding, alsmede in de producten, zoals hierin omschreven, aan
te brengen.
Travel Vision Mobiel IPTV® is een geregistreerd handelsmerk van Travel vision B.V. Lees eerst deze gebruikers
handleiding alvorens uw Travel Vision Mobiel IPTV® in bedrijf te stellen. Volg de instructies en neem alle
aanwijzingen in deze gebruikers handleiding ter harte.
Voor nadere informatie verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de speciaalzaak waar u het systeem
heeft aangeschaft.
Voor gebruiksaanwijzingen en eventuele software updates kunt u onze website raadplegen:
www.travel-vision.com

© Copyright 2022 Travel vision B.V.
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1.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Leest u de handleiding goed door alvorens u het apparaat in gebruik neemt.
Gebruik volgens bestemming
Uw Travel Vision Mobiel IPTV is ontworpen om via het 3/4G netwerk eenvoudig TV te kunnen kijken en te
fungeren als draadloos Wifi accespunt voor gekoppelde apparatuur. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
consumentengebruik.

Om gebruik te maken van de Mobiel IPTV router is een jaarlijks abonnement nodig
De bijbehorende abonnementen, databundels en TV kanalen zijn diensten van derden.

Voor een veilig gebruik dient u de volgende zaken in acht te nemen:
Buitenantenne
Let op dat de hoogte van het antennesysteem op het dak/beugel, geen risico’s vormt tijdens het rijden
en/of varen met bruggen, parkeer garages etc.
Aansluiten systeem
Wees ervan verzekerd dat de bedrading correct is aangesloten alvorens het apparaat in bedrijf te
stellen. Doet u dit niet dan loopt u kans op een elektrische schok.
Sneeuw en IJsvorming
Als de buitenantenne bedekt is met sneeuw en ijs, kunt u het systeem mogelijk niet gebruiken.
Onderhoud
Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die service behoeven van de gebruiker.
Open niet de kunststof beschermingskap van de Mobiel IPTV Router of de antenne. Door het openen
van de beschermingskap vervalt de garantie op het systeem.
Was uw voertuig met antenne niet in een wasserette met borstels
Het is af te raden de antenne te reinigen met een hogedruk waterstraal. Gebruik liever een zachte natte
doek met zeepoplossing.
1.1

Tips voor u op vakantie gaat
Controleer of uw abonnementen en databundels nog actief en voldoende zijn.
Controleer de werking van het systeem.
Controleer op de website www.travel-vision.com of via uw dealer op eventuele software updates.
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2.

Verpakking Travel Vision Mobiel IPTV®
De Travel Vision Mobiel IPTV box ® zit verpakt in een doos. Alvorens de verpakking te openen
verzoeken wij u vriendelijk om de verpakking te controleren. De buitenzijde mag niet vervormd zijn of
ernstige en duidelijk zichtbare tekenen van beschadiging vertonen.

2.1

Onderdelen checklist

De volgende onderdelen dient u aan te treffen in de verpakking:











2.2

Mobiel IPTV Router binnen unit
IR afstandsbediening
Ir oog met 1,15 meter aansluitkabel, tevens visuele indicatie voor Aan of Stand-by
1,5 meter 12V DC voedingskabel
230-12 V adapter
1 meter HDMI aansluitkabel
Handleiding
met Camper/caravan pakket Antenne buiten unit
Complete antenne-unit
Doorvoerdoos
4 x 3 m coaxkabel
met Maritiem pakket Buitenantenne en 2 stuks binnen antenne
Maritieme buitenantenne
2 stuks wifi binnen antenne
2 x 2 m coaxkabel
Travel Vision Mobiel IPTV BOX®

Mobiel IPTV Router Binnen unit

Mobiel IPTV Buitenantenne Camper/caravan
pakket

Mobiel IPTV Buitenantenne Maritiem
pakket
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2.3

Onderdelen Travel Vision Mobiel IPTV®

Mobiel IPTV Router binnen unit

230/12V adapter

Afstandsbediening

12V aansluitkabel/adapter

infrarood oog

HDMI kabel

Met Camper/Caravan pakket

Buitenantenne Camper/caravan

Doorvoerdoos

4 x 3 meter Coax

Met Maritiem pakket

Buitenantenne Maritiem
Met 2 x 2 meter coax

2 stuks Wifi Binnen antenne

Optioneel verkrijgbaar als accessoires

Wifi binnen antenne

4G binnen antenne

5 meter verlengkabel t.b.v. maritieme buitenantenne
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3.

Buiten antenne en router/binnen unit

3.1 Buitenantenne
Caravan/Camper uitvoering:
Externe Omni-directionele buitenantenne unit met ingebouwd:

GSM 3G/4G 2 x MIMO antenne

WiFi 2 x MIMO antenne

Maritieme uitvoering :
Externe Omni-directionele antennes
1 stuks Maritieme GSM 3G/4G 2 x MIMO antenne
2 stuks WiFi binnen antenne
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3.2 Router/ Binnen unit
Router
TV box
Updating

Verzorgd het data verkeer
Weergave van de beelden
Het vervangen/updaten van software.

Mobiel IPTV binnen unit
1. WiFi antenne
2. GSM antenne
3. GPS ( niet in gebruik)
4, GSM antenne
5. WiFi antenne
6. 10-30 V voeding
7 Aan/uit schakelaar
8. IR oog
9. LED indicatie IPTV (blauw =aan/rood=uit)
10. LED indicatie router (blauw =aan/rood=uit)
11. HDMI

Afstandsbediening
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Mobiel IPTV Stand-by
Instellingen menu
Audio/ondertiteling
Rode knop voor in menu gebruik
Groene knop voor in menu gebruik
Backwards (niet in gebruik)
Pauze/play (niet in gebruik)
Home (voor terugkeer naar TV)
Pijl toetsen (voor menu gebruik)
Ok, bevestiging
Programma info
Toetsenbord weergave
Volume op en neer
Numeriek cijfers
Beeldselectie (standaard optimaal)
TV bediening (programmeerbaar)
Audio/ondertiteling
Menu
Blauwe knop voor in menu gebruik
Gele knop voor in menu gebruik
Vooruit (niet in gebruik)
Stop (niet in gebruik)
Terug
EPG programma gids
Kanaal op en neer
Mute knop
Voorgaande TV kanaal terug zappen
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Installatie Instructies
4.

Installatiepositie bepalen

Camper/Caravan
Bij de keuze van de juiste plaats voor het installeren van de antenne op het dak dient rekening gehouden te
worden met verschillende factoren:





De buitenantenne is omni-directioneel, ontvangt signalen vanaf elke kant en is niet richtingsgevoelig.
De ondergrond waarop de antenne wordt geïnstalleerd moet vlak en schoon zijn. Let op dat het dak
voldoende vastheid en stabiliteit biedt!
Maakt u zich er zeker van dat er geen objecten in de buurt zijn die de antenne kunnen raken tijdens
bewegingen (bijvoorbeeld een satellietantenne).
Wij adviseren een minimale ruimte van 30 cm vanaf obstakels om mogelijke interferenties te vermijden

Bepaal vooraf de bekabelingwens van de buitenantenne naar de Mobiel IPTV router.
Voor de beste werking wordt geadviseerd de standaard meegeleverde coaxkabelboom in de
totale lengte van 3 meter te gebruiken.


Montage buitenantenne:
o De buitenantenne kan geschroefd of geplakt worden (Kit niet meegeleverd)
o De Doorvoerdoos kan geplakt worden
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Maritiem
Bij de keuze van de juiste plaats voor het installeren van de antenne op het dak of een beugel dient rekening
gehouden te worden met verschillende factoren:




De buitenantenne is omni-directioneel, ontvangt signalen vanaf elke kant en is niet richtingsgevoelig.
Maak u zich er zeker van dat er geen objecten in de buurt zijn die de antenne kunnen raken tijdens
bewegingen (bijvoorbeeld een radar scannerbalk).
Wij adviseren een minimale ruimte van 30 cm vanaf obstakels om mogelijke interferenties te vermijden

Bepaal vooraf de bekabelingwens van de buitenantenne naar de Mobiel IPTV router.


Montage buitenantenne:
o Rechtstreeks op een beugel met 1”- 14TPI draad
o met meegeleverde Paal beugel

75 cm hoog, Ø 75mm
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4.1

Bepaal de kabelloop door het interieur


Bepaal de kabelloop door interieur naar router/binnen unit.

4 x coax kabelboom
Doorvoerdoos

Camper/Caravan

2 x Coax kabelboom

Maritiem

Elektrische aansluiting Travel Vision Mobiel IPTV box®
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4.2

Installatie

1.

Installeer afhankelijk van de montage wensen de buitenantenne:
Camper/caravan installatie
Bekabeling vanuit zijkant met gebruik van doorvoerdoos




Schroef en/of plak de antenne vast op de ondergrond
Voer de coax kabels door de beschermingshuls van de antenne
Schroef de connectoren (2 stuks WiFi , 2 stuks GSM ) handmatig vast aan de antenne
De connectoren zijn voorzien van label en RP polarisering voor zekerheid juiste
aansluiting
Draai met sleutel 8 de connectoren licht vast !
Tape de connectoren licht in met vulkaniserende tape.



Monteer de beschermingshuls



Markeer de center positie van de doorvoerdoos en boor een gat voor de doorvoer van
de bekabeling.
Voer de kabels door plak de doorvoerdoos vast op de ondergrond







2.

Voer de kabels door het interieur naar de binnen unit.
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3.

Sluit de coaxkabels van de kabelboom aan op de router/binnen unit (2 stuks WiFi 1/5, 2 stuks GSM 2/4)

4.
5.
6.
7.

Draai met sleutel 8 de connectoren licht vast
Sluit het infrarood oog aan op de router/binnen unit (aansluiting 8)
Sluit de HDMI kabel aan op de router/binnen router (aansluiting 11) en de TV
Sluit de voedingskabel aan op de router/binnen unit (aansluiting 6)

Het systeem is nu gereed voor gebruik. Als alle kabels en connectoren aangesloten zijn, kunt u de
Router/binnen unit inschakelen.
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Maritieme installatie

1.

Plaats de antenne op de beugel of met paalbevestiging



Voer de coax kabels van de antenne door/langs de bevestiging
Tape bij gebruik van een verlengkabel de connectoren licht in met vulkaniserende
tape.

2.

Voer de kabels door het interieur naar de router/binnen unit.

3.
4.
5.

Sluit de coaxkabels van de kabelboom aan op de router/binnen unit (2 stuks GSM 2/4)
Draai met sleutel 8 de connectoren licht vast!
Monteer de 2 stuks meegeleverde wifi antennes aan op de router/binnen unit ( 2 stuks Wifi 1/5)

6.

Installeer het infrarood oog op een geschikte plaats, maak eventueel gebruik van de meegeleverde plak
sticker en sluit aan op de router/binnen unit (aansluiting 8)
Sluit de HDMI kabel aan op de router/binnen unit(aansluiting 11) en de TV
Sluit de voedingskabel aan op de router/binnen unit (aansluiting 6)

7.
8.

Het systeem is nu gereed voor gebruik. Als alle kabels en connectoren aangesloten zijn, kunt u de
Router/binnen unit inschakelen.

Pagina 14

Gebruikers handleiding
5.

Internet connectie

De Travel Vision Mobiel IPTV box heeft een vast ingebouwde simkaart en maakt, dmv een 3G/4G LTE GSM
module, na inschakeling automatisch verbinding met het internet. De ingebouwde simkaart heeft een jaarlijks
abonnement inclusief een databundel.
Het gebruik ervan is opgesplitst in verschillende onderdelen:
1.
2.
3.

Jaarlijks abonnement voor instandhouding van de simkaart inclusief een databundel
Data verbruik, u kunt via een portal https://portal.baderoo.com verschillende extra data bundels
aankopen
TV abonnement, u kunt via dezelfde portaal https://portal.baderoo.com verschillende TV abonnementen
aankopen

De connectie van andere mobiele apparaten, media spelers en computers over de Mobiel IPTV router is via een
Wifi 2,4 Ghz verbinding mogelijk.

6.

Eerste gebruik

Voor ingebruikname dienen uw gegevens te worden geregistreerd. De aanmelding gaat via de website
https://portal.baderoo.com. Nadat u bent aangemeld is de Mobiel IPTV router gereed voor gebruik.
6.1

Web portaal

Voor Travel Vision mobiel IPTV box is een web portaal ingericht waar u databundels en uw TV pakket kunt
afsluiten. Via www.portal.baderoo.com kunt u met uw persoonlijke login alle informatie inzien aangaande uw
abonnement.

6.2 WiFi netwerk maken
De Travel Vision Mobiel IPTV BOX is ingesteld met een standaard Wifi netwerknaam en wachtwoord voor inlog
van gebruikersapparatuur.
Het standaard wachtwoord is: Welkom1234
Travel Vision Mobiel IPTV
SSID WiFi-2,4 GHz
WiFi Wachtwoord

:
:

MexBox-….. ( combinatie van cijfers en letters)
Welkom1234

Wij adviseren u om het wachtwoord van de WiFi inlog aan te passen.
Stuur onder vermelding van het serienummer van uw Travel Vision IPTV Box (zie onderzijde
apparaat) een mail naar wifi@baderoo.com met uw huidige SSID WiFi naam en met het door u
gewenste wachtwoord. Uw aanvraag wordt tijdens werkdagen binnen 24 uur verwerkt.
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6.3 Programmeren afstandsbediening voor TV
Programmeren TV bediening:
De Mobiel IPTV afstandsbediening is programmeerbaar voor uw TV
Programmering afstandsbediening
1. Druk op de knop «SET» op de afstandsbediening en houd deze 2 seconden ingedrukt tot rode LED helder
wordt. Nu is de afstandsbediening klaar om te worden geprogrammeerd.
2. Druk op een willekeurige knop van de "Leergroep" die u wilt programmeren en de rode LED begint te
knipperen.
3. Plaats de twee afstandsbedieningen tegenover elkaar op 1 cm afstand, houd de knop ingedrukt
gedurende 2 seconden op de afstandsbediening van de tv die u aan uw Mobiel IPTV afstandsbediening wilt leren.
4. Na drie keer snel knipperen en wanneer de rode LED constant brandt, programmeert de afstandsbediening de
knoppen op de Mobiel IPTV afstandsbediening.
5. Herhaal deze programmeeracties voor alle benodigde knoppen.
6. Om het programmeerproces af te ronden en nieuwe instellingen van de afstandsbediening van het Mobiel IPTV
afstandsbediening op te slaan, drukt u op de toets «SET». De rode LED moet uitgaan. De afstandsbediening is
klaar voor gebruik.

7.

Dagelijks Gebruik

De Travel Vision Mobiel IPTV box heeft een vast ingebouwde simkaart en maakt d.m.v. een 3G/4G LTE GSM
module na inschakeling automatisch verbinding met het internet.
Nadat u uw abonnementen heeft gekozen ( zie hoofdstuk 6.) kunt u gebruik maken van de mobiele IPTV router.
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Databundel geschikte landen in EU
De databundel is geschikt in onderstaande Europese landen, buiten deze landen is er geen verbinding mogelijk !

België

Letland

Portugal

Duitsland

Liechtenstein

Réunion (F)

Frankrijk

Litouwen

Roemenië

Frans-Guyana

Luxemburg

Saint-Bartélémy

Gibraltar (UK)

Madeira (P)

San Marino

Griekenland

Malta

Sint Maarten

Guadeloupe

Man (UK)

Slowakije

Guernsey (UK)

Martinique

Slovenië

Hongarije

Mayotte (F)

Spanje

Ierland

Monaco (F)

Tsjechië

IJsland

Nederland

Verenigd Koninkrijk

Italië

Noorwegen

Vaticaanstad

Jersey (UK)

Oostenrijk

Zweden

Kroatië

Polen

Zwitserland
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TV kijken
1.
2.
3.
4.

Zet de mobiel IPTV router aan d.m.v. de powerknop
Druk op de afstandsbediening op de standby knop (1), en wacht totdat de mobiel IPTV is opgestart
o De blauwe verlichting van het Infrarood oog licht op
Selecteer het gewenste kanaal.
Voor het uitschakelen kunt u de standby knop weer indrukken (1)
o De blauwe verlichting van het Infrarood oog gaat uit

Let op !!!
Indien u stopt met TV kijken, dient u de Mobiele IPTV router in stand-by modus te zetten! (blauwe led
verlichting op het IR oog is UIT)
Indien u alleen de aangesloten TV in stand-by zet, blijft de mobiel IPTV router in werking en blijft het
dataverbruik doorgaan! Na 1 uur wordt deze alsnog automatisch uitgezet.

Connectie met draadloze (WiFi) verbinding:
1.
2.

Schakel eventueel de router aan met de powerknop (8) en wacht totdat de router compleet is opgestart.
Zoek het Wifi netwerk van de router (standaard MexBox-……) via de WiFi instellingen van uw
mobiele telefoon, laptop of tablet en login met het wachtwoord (standaard Welkom1234)

Raadpleeg eventueel de handleiding van uw mobiele telefoon, laptop of tablet voor WiFi instellingen

Data verbruik:
Het dataverbruik voor TV kijken met de Mobiel IPTV is gemiddeld 600 MB per uur, echter ook afhankelijk van het
gebruik van eventuele WiFi geconnecteerde apparaten.
Indien de powerknop is ingeschakeld, maakt de Mobiel IPTV router contact met het internet. Om deze verbinding
in stand te houden is er altijd een (zeer) licht dataverbruik, ondanks dat u geen TV kijkt of gebruikt maakt van de
WiFi verbinding.
U kunt het data verbruik controleren via uw accountinformatie op de TV of op het web portaal
www.portal.baderoo.com
Login met uw account gegevens
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8. Menu instellingen
1.
2.
3.

Druk op Menu (18) op uw afstandsbediening
Selecteer met pijltjestoets (9) Menu en druk op OK (10)
Selecteer met pijltjestoets (9) de gewenste instelling en druk op OK (10)

TV
Video club
Audioclub
Downloads
Magic cast
Recordings
Settings
Internet
Account
Media browser
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9.

Veel voorkomende vragen
Een actuele lijst Tips en veelvoorkomende vragen kunt u ook vinden op de website

Hoe kan ik het dataverbruik beperken ?

Zet na het TV kijken de mobiel IPTV altijd in stand-by (de blauwe verlichting in het IR oog is uit)

Indien u niet aanwezig bent kunt u de spanning van de Mobiel IPTV uitschakelen via de powerknop
In welke landen kan ik de databundels gebruiken, en zijn er restricties?

Mobiel IPTV werkt in de aangeven landen binnen Europa (zie hoofdstuk 7), u kunt de volledige
databundel gebruiken in deze landen.
Als ik in een (Europees) land kom wat niet onder het dekkingsgebied valt, wat gebeurt er dan?

Mobiel IPTV werkt alleen in de aangeven landen binnen Europa, buiten deze landen is er geen
verbinding mogelijk.
Hoe kan ik databundels aankopen en TV abonnementen afsluiten

U kunt dit doen via de account gegevens in het menu van de mobiel IPTV router of log in via het web
portaal www.portal.baderoo.com
Jaarlijks abonnement instandhoudingskosten

De ingebouwde simkaart dient altijd geregistreerd te zijn voor gebruik, hiervoor zijn jaarlijkse contracten
afgesloten met een provider. Het jaar abonnement heeft ook een databundel en wordt elk jaar
automatisch verlengd, u krijgt hierover bericht op het opgegeven emailadres. Via het web portaal kunt u
eventueel ook het abonnement stopzetten.
Ik heb de jaarlijkse instandhoudingsabonnement niet verlengd, maar wil de unit weer gaan gebruiken?

De ingebouwde simkaart dient altijd geregistreerd te zijn voor gebruik, hiervoor zijn jaarlijkse contracten
afgesloten met een provider. Indien een simkaart instandhouding abonnement niet wordt verlengd, wordt
de ingebouwde simkaart helaas onbruikbaar. Om opnieuw aangemeld te worden is er een nieuwe
simkaart nodig wat extra kosten meebrengt, de inbouw van deze simkaart gebeurt bij Travel vision.
Neem contact op met uw dealer of de service desk van Travel vision
Wat is de resolutie van het TV beeld ?

Het TV beeld is vergelijkend aan HD kwaliteit en speciaal ingeregeld om een zo goed mogelijk beeld te
verkrijgen bij een zo’n laag mogelijk data verbruik.

De resolutie van de Mobiel IPTV router is optimaal ingesteld voor tv’s tot 32 inch.
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10.

Technische gegevens

GSM Module
GSM Support
Simkaart
LTE-FDD
LTE-TDD
3G
Antenne versterking
Temperatuur

: 3G / 4G LTE Cat.6 (max 300 Mbps download, 50 Mbps upload)
: Ingebouwde vaste simkaart
: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B25/B26
: B38/B39/B40/B41
: B1/B2/B3/B5/B8
: 4 dBi
: -40 C° tot +70 C°.

WiFi Module
WiFi Standaard
Wireless antenne versterking
Wireless Beveiliging
Max WiFi clients

: 2.4 GHz 802.11b/g/n dual-chain
: 2,5 dBi
: WPA2-PSK
: 32

Voeding
Afmetingen/Gewicht

: 12V DC (230-12 V adapter), 2 Amp. Max
: L 28 cm x H 5,5 cm x b 17 cm, < 0,5 Kg (Router binnen unit)

Afstandsbediening

: 2 x AAA batterij, IR techniek

Buitenantenne Camper/caravan : Omni directionele antenne 2 x 2 MIMO GSM 3/4G WiFi 2,4Ghz
Buitenantenne 3/4G Maritiem
Frequentie & versterking
Coaxkabel
Materiaal
Afmetingen en gewicht
Montage
Binnen antenne WiFi Maritiem

: Omni directionele antenne 2 x MIMO GSM 3/4G
: 410-470 Mhz, 1 dBi
698 – 2700 Mhz, 6,2 dBi
3400-3800 Mhz, 2,5dBi
: 2 meter Twin coax kabel en SMA (Male) connectoren
: ASA UV en zoutwaterbestendig, IP68, kleur Wit
: 750 mm hoog Ø 75 mm, 0,85 kg
: 1”- 14TPI schroefdraad
Paalbevestiging
: 2 x Omni directionele antenne 2,4 Ghz
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11.

Garantievoorwaarden

1.

De garantie geldt uitsluitend wanneer het Travel Vision Mobiel IPTV® systeem deugdelijk is
geïnstalleerd en gebruikt is volgens de in de handleiding beschreven procedures
Door de strikte kwaliteitscontrole en hoge eisen die gesteld worden aan de gebruikte materialen,
garandeert Travel vision b.v. de levering van een deugdelijk functionerend systeem.
Mocht er zich bij normaal gebruik van het Travel Vision Mobiel IPTV® systeem desondanks toch binnen
24 maanden na aanschaf en maximaal 36 maanden na de productiedatum een gebrek als gevolg van
fabricage- en/of materiaalfout(en) voordoen, dan zal dit gebrek onder de hierna gedefinieerde
garantiebepalingen worden verholpen.
De garantie is alleen van toepassing op vertoon van het (kopie) aankoopbewijs en na opgave van het
serienummer door de bezitter van het Travel Vision Mobiel IPTV® systeem.
De garantie is niet overdraagbaar.
De bezitter van het Travel Vision Mobiel IPTV® systeem dient bij eerste constatering van een gebrek de
dealer onmiddellijk op de hoogte te stellen en deze in staat te stellen het gebrek op te sporen.
Als naar inzicht van de dealer een gebrek direct valt te verhelpen, dan is deze gemachtigd de reparatie
uit te voeren. In het geval dat dit niet mogelijk is zal de dealer, zonder dat de verplichting bestaat om
tijdelijk een vervangend systeem te leveren, het Travel Vision Mobiel IPTV ® systeem meenemen voor
reparatie in haar vestiging, respectievelijk het systeem opsturen naar Travel vision b.v. om de reparatie
te laten uitvoeren.
Travel vision b.v. behoudt zich het recht voor om bij de afhandeling van garantie of het aanbieden van
adviezen te verwijzen naar, respectievelijk gebruik te maken van de diensten van derden.
Uitsluitend wanneer aan alle garantievoorwaarden is voldaan kan hierop aanspraak worden gemaakt. De
aansprakelijkheid van Travel vision b.v. is hierbij dan beperkt tot vergoeding van, respectievelijk het voor
haar rekening nemen van de kosten van reparatie, respectievelijk vervanging van het (gehele) Travel
Vision Mobiel IPTV® systeem, dan wel het gedeelte waarin het gebrek zich voordoet, zulks altijd geheel
naar eigen inzicht en beoordeling van Travel vision b.v.
Travel vision b.v. behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht te beoordelen of het gebrek
te wijten is aan onjuist gebruik en/of onjuiste installatie van het Travel Vision Mobiel IPTV® systeem, in
welk(e) voorkomend(e) geval(len) alle aanspraken op garantie zullen komen te vervallen en derhalve
zullen worden afgewezen.
Travel vision b.v. is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van het Travel Vision Mobiel IPTV®
systeem anders dan voor het doel waartoe Travel vision b.v. zich in de gebruikershandleiding heeft
verbonden. Travel vision b.v. accepteert derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan
ook hieruit voortvloeiend.
Travel vision b.v. is niet verantwoordelijk voor enig gebrek aan het Travel Vision Mobiel IPTV® systeem
en/of de functionaliteit hiervan, wanneer dit het gevolg is van een van buitenaf komend onheil, of door
het onjuist of onvolledig functioneren van producten en/of diensten van derden, dan wel door de
onbereikbaarheid hiervan. Travelvision b.v. accepteert derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor
welke schade dan ook hieruit voortvloeiend.
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