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1.1

Introductie
Veiligheidsvoorschriften
• Lees de gehele gebruiksaanwijzing, alvorens de TV ontvanger aan
te sluiten en in gebruik te nemen.
• Bewaar deze handleiding
• Neem alle eventuele opmerkingen/waarschuwingen in acht.
• Volg alle instructies op.
• Gebruik de ontvanger niet in de buurt van water.
• Plaats de ontvanger niet in de buurt van hittebronnen, zoals
radiatoren, ovens, of welke andere hittebron dan ook. Plaatsen
van de ontvanger op of onder een versterker, of andere warmte
genererende A/V apparatuur, wordt zeer sterk afgeraden.
• Gebruik een zachte doek en een milde oplossing van afwasmiddel
en water om de behuizing schoon te maken. Knijp de doek goed
uit, en haal de ontvanger eerst van het spanningsnet!
• Blokkeer geen ventilatie openingen, en installeer de ontvanger
volgens de instructies.
• De bij deze ontvanger bijgeleverde, of reeds verbonden, 220V
stekker voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften, en dient niet
gemodificeerd te worden. Past de stekker niet, of dient er om
bepaalde redenen toch een aanpassing gemaakt te worden, laat
dit dan door een erkende electricien uitvoeren.
• Voorkom dat het 220V aansluitsnoer beschadigd raakt. Dit kan
brand of een elektrische schok veroorzaken.
• Gebruik uitsluitend door Rebox bijgeleverde of aanbevolen
accessoires.
• Haal de ontvanger van het spanningsnet bij onweer/bliksem, en
langdurige afwezigheid waarbij de ontvanger niet gebruikt wordt.
• Dient er onderhoud aan de ontvanger uitgevoerd te worden
(bijvoorbeeld bij schade aan de stekker, aansluitsnoer, of intern bij
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vloeistofschade, of wanneer de ontvanger gevallen is), laat dit dan
doen door gekwalificeerd personeel.
• Om elektrische schokken te voorkomen, dient het deksel niet
verwijderd te worden.
Waarschuwing:
Voorkom elektrische schokken of brand. Laat geen vloeistof in de
ontvanger komen.

Verwijder het deksel niet van de
ontvanger, dit kan een elektrische
schok veroorzaken.

Het symbool bestaande uit een
bliksemflits met een pijlpunt in
een driehoek waarschuwt de
gebruiker voor de aanwezigheid
van niet geïsoleerde gevaarlijke
spanning binnen in het apparaat
welke zo groot kan zijn dat er
gevaar voor een elektrische schok
bestaat.
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Het symbool bestaande uit
een driehoek met een
uitroepteken geeft aan dat de
documentatie bij het apparaat
belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies bevat.

1.2

Copyright
Alles in deze handleiding is eigendom van Rebox en mag niet zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden hergebruikt. Het
copyright van Rebox is beschermd.

1.3

Disclaimer
De fabrikant, distributeur en wederverkopers zijn niet aansprakelijk
voor welke schade dan ook veroorzaakt door de informatie in deze
handleiding. De instructies en beschrijvingen zijn gebaseerd op de
status van het apparaat tijdens de productie van deze handleiding.
Om redenen genoemd in hoofdstuk “De ontvanger voorzien van
nieuwe software (firmware)”, komt Rebox van tijd tot tijd uit met
nieuwe software versies. Dit kan met zich meebrengen dat
bijvoorbeeld het uiterlijk van het ontvanger menu en/of de structuur
gewijzigd wordt, en/of dat er functionaliteit wordt veranderd of
toegevoegd.
Het is dus mogelijk dat deze meegeleverde handleiding, vanaf zo’n
moment, niet meer geheel aansluit bij de dan geldende aktuele
software.
Mocht er op zo’n moment sprake zijn van significante wijzigingen
welke extra uitleg behoeft, dan wordt hier doorgaans additionele info
en/of een extra handleiding voor gemaakt, en op de Rebox website
gepubliceerd, voor inzage of download.
TIP:
Additionele info op www.rebox.tv, kan bijvoorbeeld betreffen:
Nieuwsberichten, Tips & Tricks, FAQ’s, diverse handleidingen en
documenten.

3

1.4

Kenmerken

Naast het ontvangen van satelliet signalen, heeft deze digitale TV ontvanger
vele handige en geavanceerde mogelijkheden.
Zie achter in deze handleiding voor een uitgebreide opsomming en
technische specificaties.

 Deze ontvanger heeft 2 CI slots, en 1 interne kaartlezer.
 Externe opslag media kan gebruikt worden voor het opnemen van TV
programma’s. Het is niet alleen mogelijk om één enkele opname te
maken, het is ook mogelijk om via de ‘serie recording’ optie
meerdere afleveringen van een programma via de EPG als opname te
programmeren.
 Live TV kan gepauzeerd en vervolgd worden (indien een opslag
medium wordt gebruikt).
 Deze ontvanger kan diverse soorten mediabestanden afspelen,
inclusief foto’s, muziek, en video’s (vanaf een aangesloten
opslagmedium).
 Deze ontvanger kan ook media bestanden afspelen van andere
apparatuur, zoals computers en NAS (Network Attached Storage)
apparatuur.
 Deze ontvanger biedt een scala aan apps, zoals YouTube.
Opmerking mbt apps:
Diverse apps betreft het bieden van functionaliteit na het invoeren
van een URL, welke bijvoorbeeld dient te verwijzen naar een bron tbv
het afspelen van een bestand.
Rebox biedt géén support vwb het aanbieden van dergelijke URL’s.
Het is de taak/uitdaging van de eindgebruiker zélf om werkende URL’s
(via internet) te vinden/gebruiken.

4

1.5

Accessoires

De volgende accessoires worden meegeleverd met deze ontvanger:

Afstandsbediening

Batterijen

HDMI kabel

Gebruiksaanwijzing

5

Netspanningskabel

1.6

De afstandsbediening

Gebruik de afstandsbediening om de TV ontvanger te bedienen. Zie erop toe
dat de batterijen correct worden ingevoerd.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

De TV ontvanger aan/uit schakelen (standby/deepsleep).
Het geluid aan/uit schakelen (mute).
TV/Radio: Schakel hiermee tussen TV en radio zenders.
Subtitle: Selecteer eventueel beschikbare subtitels.
Resolution: Pas hiermee de resolutie aan.
Play List: Geeft een overzicht van de aanwezige compatible media
files, op een in of aan de ontvanger gekoppeld opslagmedium.
Deze buttons zijn ten behoeve van opnemen en afspelen.
EPG: Elektronische Programma Gids.
Hiermee navigeer je door de menu structuur.
RECALL: Geeft een historie weer van bekeken zenders.
OK: Hiermee bevestig je een menu keuze, of open je vanuit live TV
modus, de zenderlijst.
MENU: Hiermee roep je diverse app’s en hoofdmenu aan. Vanuit
het menu zelf, gebruik je deze knop om een niveau terug te gaan.
EXIT: Hiermee sluit je een menu, lijst, of popup.
Regel hiermee het volume.
Kies hiermee de volgende of vorige zender.
Deze zogenaamde “Hot Keys” bieden diverse functies, afhankelijk
van bijvoorbeeld de gemaakte menu keuze.
Gebruik deze numerieke toetsen om direct een zender te kiezen.
FAV: Schakel hiermee tussen de favorieten groepen.
Picture in Picture (PIP) buttons t.b.v. het kijken naar 2 services
tegelijkertijd.
Buttons t.b.v. TV bediening, na de ‘learning’ (*) procedure te
hebben uitgevoerd.

(*) Zie voor deze ‘learning’ procedure onze additioneel te
downloaden info en/of handleiding op www.rebox.tv
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1.7

Aan de slag

Sluit de Rebox ontvanger aan volgens de aanwijzingen in hoofdstuk
“Installatie”.
Sluit de netspanningskabel aan op de ontvanger en stopcontact, en schakel
de ontvanger in met de power on/off switch van de ontvanger.
(is de ontvanger reeds in gebruik, en is deze naar standby/deepsleep
gebracht via de power on/off button van de afstandsbediening, dan kan het
zijn dat na opstarten via de power switch óók deze power on/off button
gekozen dient te worden).
Bij eerste gebruik van de ontvanger, doorloop je eerst het
installatie/configuratie proces via het TV scherm.

1.8

Het Apps venster

Klik op de MENU button om in het apps venster te geraken. De getoonde
icons (en sub icons) geven toegang tot de diverse functies. Via de optie
“Settings” rechtsonder in het venster, bereik je het hoofdmenu. Uitleg
omtrent de diverse functies vind je verder in deze handleiding.
Opmerking: Met het ontwikkelen van software updates, kunnen er
wijzigingen/toevoegingen optreden in dit venster. Bezoek dan graag
www.rebox.tv inzake mogelijke additionele informatie.
8

Opmerking: De werkelijke werking van de diverse te kiezen apps, kan (op
enig moment) afwijken. Het betreffen namelijk over het algemeen
functionaliteiten, aangeboden door derde partijen. Wanneer deze
(technische/functionele) wijzigingen aanbrengen aan hun diensten, kan dat
de werking via onze ontvangers (negatief) beïnvloeden. Indien mogelijk, dan
zal Rebox proberen om dit, met een nieuw uit te brengen software update,
te ondervangen.
Daarnaast kan het zijn dat voor bepaalde apps een (betaalde) registratie
nodig is, bij de aanbieder van de betreffende dienst.
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2

Installatie

Neem deze TV ontvanger in gebruik, met inachtneming van de onderstaande
kenmerken.
Maximum stroom verbruik
Afmetingen
Gewicht
Operating temperatuur
Opslag temperatuur

40 W in operationeel gebruik
0.5 W in standby mode
260 mm x 43 mm x 180 mm
1.1 kg
32–113 °F, 0–45 °C
14–158 °F, -10–70 °C

Aan de achterkant, zijn de volgende aansluitmogelijkheden beschikbaar:





Een connector/kabel t.b.v de schotelantenne aansluiting.
AV connectors voor TV en AV versterker aansluiting.
USB ports t.b.v. bijvoorbeeld een externe HDD, USB stick, etc.
Ethernet port t.b.v. aansluiting op het lokale netwerk.

De RS-232 (9-pins) port kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een mislukte
software update alsnog succesvol uit te voeren (zie onze documentatie op
www.rebox.tv), of om de ontvanger aan te sturen binnen een Domotica
omgeving.
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2.1

Schotelantenne aansluiting

Sluit de kabel naar de schotel aan, op LNB IN.

2.2

TV aansluitingen

Deze TV ontvanger is op 3 manieren aan te sluiten op de TV. Hieronder de
opsomming, beginnende met de variant welke de hoogste beeldkwaliteit
levert.
 HDMI
 SCART
 Composite video
Gebruik minimaal een 1.3 HDMI kabel voor de beste beeldkwaliteit.
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HDMI aansluiting

Opmerking: Sommige HDMI kabels kunnen andere specificaties hebben, en
sommige TV’s zijn niet HDMI gecertificeerd. Afwijkend gedrag kan hierdoor
het resultaat zijn.
Tip: Verander eens de opstart volgorde van de TV en de ontvanger. Of start
de TV en de ontvanger eens op zonder aangesloten HDMI kabel, en sluit de
kabel pas aan nadat de apparatuur is opgestart (in geval van niet HDMI
gecertificeerde TV’s).

SCART aansluiting

Sluit de scartkabel aan op de SCART uitgang van de ontvanger, en op de
SCART ingang van de TV.
Een extra audio aansluiting is niet nodig, daar SCART ook het audio signaal
transporteert.
Opmerking: De maximaal te gebruiken resolutie is 576i
Derhalve biedt deze wijze van aansluiten geen HD kwaliteit.
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Composite aansluiting

Een composiet A/V kabel bestaat uit drie connectoren, waarvan de gele
bestemd is voor het video signaal.
Sluit de connectoren aan op de qua kleur overeenstemmende inputs en
outputs van de TV en de Rebox ontvanger.
Opmerking: De maximaal te gebruiken resolutie is 576i
Derhalve biedt deze wijze van aansluiten geen HD kwaliteit.

2.3

SPDIF aansluiting

Met deze optische (toslink) kabel kan een beter digitaal audio resultaat
verkregen worden.
Compatibility hangt o.a. af van het betreffende audio/dolby formaat van een
betreffende zender.
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2.4

Netwerk aansluiting

Verbindt de Ethernet/LAN port met de router van jouw internet provider,
m.b.v. een ethernet netwerk kabel.
Standaard is DHCP enabled, dus na het maken van de ethernet kabel
verbinding, krijgt de ontvanger automatisch binnen enkele seconden een IP
adres toegewezen, en kan je direct gebruik maken van alle mogelijkheden
welke een internetverbinding behoeven.
WiFi dongle:
De Rebox ontvanger aansluiten op het netwerk m.b.v. een wifi dongle kan
ook. Raadpleeg onze download afdeling en overige info op onze website,
voor compatible dongle modellen, en instructies hoe een draadloze
verbinding op te zetten.

14

3

Zenders scannen

3.1 Schotelantenne instellingen
LNB instellingen
Om succesvol een zenderlijst in te kunnen lezen, dienen diverse
schotelantenne opties de juiste instellingen te hebben. In de meeste
gevallen geldt dat de default instellingen hiervoor voldoende zijn.
Open het apps venster via de menu button, en kies Settings >
Schotelantenne instellingen.
Hier zie je o.a. 2 indicatie balken v.w.b. de signaal sterkte, en de kwaliteit
daarvan. De blauwe ‘hotkey’ op de RCU toont een verlengde signaalbalk.
Indien nodig, is het volgende te configureren:
 Satelliet: Selecteer de gewenste satelliet.
 Frequency: Kies de gewenste transponder/frequentie.
 LNB Power: Indien de LNB niet extern gevoed wordt, kies hier de
optie ‘Aan’ (standaard).
 LNB Type: Kies hier het gebruikte LNB type.
 LNB Frequency: Wanneer voor een universeel LNB type is gekozen,
dan worden beide 9750/10600 frequenties gebruikt. LNB frequenties
kunnen ook, indien nodig, handmatig met de numerieke RCU toetsen
worden ingevoerd.
 LNB 22 kHz: Aan of uit te zetten om een hogere of lagere frequentie
band te kiezen.
 DiSEqC Switch: Voer hier de juiste instelling in, overeenkomstig de
fysieke aansluiting aan de schotel. V.w.b. de instellingen voor Astra 1,
2, 3 en Hotbird, zijn deze reeds gedefinieerd volgens de Canal Digitaal
standaard.
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Satelliet hernoemen: Kies een satelliet, en kies de rode ‘hotkey’ om een
gewenste naam in te voeren.
Longitude aanpassen: Kies een satelliet, en kies de groene ‘hotkey’ om een
gewenste waarde in te voeren.
Satelliet transponders verwijderen: Kies een satelliet, en kies de gele
‘hotkey’ om alle transponders te verwijderen, en bevestig met ‘Ja’.
Transponder toevoegen: Kies een satelliet, en selecteer regel 2 (‘frequentie),
en kies de groene ‘hotkey’ om een TP toe te voegen. Voer vervolgens de
gewenste frequentie, symbol rate en polarisatie (V/H) in.
Transponder bewerken: Kies een satelliet, selecteer regel 2 (‘frequentie), en
kies de gele ‘hotkey’ om een TP te bewerken.
Transponder verwijderen: Kies een satelliet, selecteer regel 2 (‘frequentie),
en kies de rode ‘hotkey’ om een TP te verwijderen.
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3.2

Een gemotoriseerde schotel gebruiken

Er zijn 2 ‘protocollen’ mogelijk, v.w.b. aansturing: Diseqc 1.2 en USALS. Met
Diseqc 1.2 stel je de schotel, satelliet voor satelliet, handmatig in. De
ontvanger slaat de betreffende posities op, voor later gebruik.
Met USALS maak je gebruik van de in te voeren schotel coördinaten i.c.m. de
in de ontvanger opgeslagen instellingen van betreffende satellieten.

Het DiSEqC 1.2 protocol
Open het apps venster via de RCU menu button, en kies Settings >
Positioner instellingen. Kies DiSEqC 1.2 bij Positioner, en herhaal dat voor
iedere gewenste satelliet.
1. Kies “Ga naar referentie punt” bij ‘Positioner’ om de schotel naar
het hoogste punt van zijn baan te verplaatsen. De nauwkeurigheid
van de schotelbeweging kan op de lange duur afnemen. Kies
“Herberekenen” om deze afwijkingen te corrigeren.
2. Gebruik de satelliet menulijst, en kies de gewenste satelliet.
3. Kies ‘Frequentie’ en kies een beschikbare transponder.
4. Kies “Ga naar opgeslagen positie” om de schotel naar de gewenste
positie te laten draaien.
5. Kies ‘Move’ om met de pijltoetsen links/rechts de schotel naar het
oosten of westen te laten draaien. Houd de signaalbalk in de gaten
om de afstelling zo nauwkeurig mogelijk te maken.
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6.

Kies bij ‘Positioner’ voor “Opslaan positie” om de gekozen positie
vast te leggen.

Het USALS protocol
Open het apps venster en kies Settings > Positioner instellingen. Kies
Positioner optie USALS, en specificeer het volgende:
 Longitude: voer de coördinaten van de huidige locatie in.
 Latitude: voer de coördinaten van de huidige locatie in.
Opmerking: internet biedt handige websites om o.b.v. jouw adres, de te
gebruiken coördinaten te berekenen (bijv. itouchmap.com).
Herhaal deze stappen voor iedere te gebruiken satelliet.
1.
2.
3.
4.

Kies als ‘Positioner commando’ optie “Ga naar referentie positie”.
Kies bij ‘Satelliet’, de gewenste satelliet.
Kies ‘Frequentie’, en selecteer een beschikbare transponder.
Kies ‘Ga naar’, om de schotel te laten roteren, zodat deze zich richt
op de gekozen satelliet.
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3.3

Inscannen van TV zenders

Klik op de menu button om het apps venster te openen, en selecteer
Settings > Service Search.
Er zijn drie basis scan typen denkbaar.
 Scannen van alle beschikbare transponders.
 Scannen van alle zenders binnen een specifieke transponder.
 Scannen van een specifieke zender, binnen een specifieke
transponder.
Bepaalde scan opties komen voor in meerdere scan methoden:
 Satelliet: Kies de gewenste te scannen satelliet.
 Zoek type: Kies welk type zenders er gescand dient te worden.
 Alle zenders: Scan alle beschikbare radio en TV zenders.
 Alleen FTA: Scan alleen de vrij beschikbare radio en TV zenders.
 Alleen TV: Scan alleen de vrije én gecodeerde TV zenders.
 Netwerk zoeken: Standaard staat deze optie UIT om het zoeken te
versnellen. Met deze optie AAN wordt er uitgebreider gescand, maar
zal dit proces méér tijd vergen.

Bepaalde LNB’s hebben een LED indicator, waarmee aangegeven wordt (op
deze LNB zelf) of deze goed staat uitgericht op de betreffende satelliet.
Gebruik je een dergelijke LNB, activeer deze “Easy Find LNB” optie dan in het
Service Search menu.
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Scannen van alle beschikbare zenders
We onderscheiden 3 mogelijkheden:
 Automatisch. Via deze methode wordt de complete transponder
database van een gekozen satelliet nagezocht, en neemt meer tijd in
beslag dan een fastscan.
 Blind Scan. Met deze optie scan je alle mogelijke transponders
binnen een gekozen satelliet, inclusief wijzigingen/uitbreidingen.
Deze scan optie neemt wel significant meer tijd in beslag, omdat ook
buiten de transponder database wordt gezocht.
 Fast Scan. Kies jouw ‘operator’ (Canal Digitaal/TV Vlaanderen), en
lees via deze snelle optie de fastscan lijst in (beschikbaar via Astra 1).
Om en nabij de 400 TV zenders en 200 radio zenders staan met deze
gebruiksvriendelijke en meest gebruikte scan methode tot je
beschikking.

Een specifieke transponder scannen
Een transponder/frequentie biedt doorgaans een aantal zenders. Ben je op
zoek naar zo’n zender, zoek hiervan dan (op internet) de specificaties op:
frequentie, symbol rate, en polariteit (Horizontaal / Verticaal), en kies de
‘handmatige’ scan optie in het ‘zender zoeken’ menu.

Een specifieke zender scannen
Kies de ‘Advanced’ zoek optie, als er slechts 1 zender ingescand dient te
worden. Iedere zender heeft een aantal unieke ID’s als kenmerk, en dienen,
wanneer bekend, ingevoerd te worden:
 Video PID: Specificeer het video “packet ID”.
 Audio PID: Specificeer het audio “packet ID”.
 PCR PID: Specificeer het PCR (programme clock reference) “packet
ID”. Deze is meestal identiek aan de video PID. Werkt deze niet, dan
kan waarde ‘8191’ geprobeerd worden.
20

4

TV kijken

Met de channel up/down button, of met de numerieke toetsen, schakel je
tussen de zenders.
Na de zender keuze komt tevens de info balk in beeld, net als wanneer de
info button wordt gekozen.
De volgende symbolen kunnen in deze info balk verschijnen:








:
:
:

Betaalde/abonnee zender
Teletekst pagina beschikbaar.
Subtitels beschikbaar.

:
:
:
:

Dolby audio beschikbaar.
Betreft een HD zender.
Subchannels beschikbaar.
De ontvanger is aangesloten op het lokale netwerk.

Kijkend naar een zender (met de info balk in beeld), krijg je via de UP/DOWN
pijl button, informatie over het vorige/volgende programma. Via de
pijltoetsen LEFT/RIGHT krijg je info over programma’s binnen een andere
zender.
Kies nogmaals de INFO button voor additionele informatie.
Wordt er zender info getoond, anders dan de huidig te kijken zender, dan
schakel je met de OK button naar de betreffende zender.
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4.1

Zenderlijst

Via de OK button bereik je de zenderlijst.
Schakelen tussen zenders: Selecteer met de UP/DOWN pijltoetsen de
gewenste zender, en klik op OK. De zender wordt getoond in het preview
venster. Nogmaals OK resulteert in de full screen modus.
Vanuit de zenderlijst de LEFT/RIGHT pijltoetsen gebruiken, maak je een
‘sprong per venster’.
Zenders sorteren/weergeven: Klik, vanuit de zenderlijst, op de rode ‘hotkey’
om een zender categorie te kunnen kiezen. Herhaaldelijk op de rode button
klikken biedt overige sorteer opties, zoals weergave per transponder, een
specifieke satelliet, of het schakelen tussen tuner 1 en tuner 2 (indien sprake
is van een twin tuner model).
Een zender aan een Favorieten Groep toevoegen: Selecteer, vanuit de
zenderlijst, met de pijltoetsen een zender, en klik op de groene ‘hotkey’. Kies
vervolgens uit het overzicht een favorieten groepen, klik op OK, en kies de
EXIT button.
Zenders binnen een Favorieten Groep kijken: Kies de FAV button,
selecteer een groep, en bevestig met OK.
Zender zoeken op naam: Kies, vanuit de zenderlijst, de gele ‘hotkey’ om het
‘on screen’ keyboard te activeren, en voer een (gedeeltelijke) zendernaam in.
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Zenderlijst opties
Kies, vanuit de zenderlijst, de blauwe ‘hotkey’ om het optie venster te
activeren.
 Zenderlijst preview: Met deze optie AAN, wordt de zender, gekozen
vanuit de zenderlijst, eerst in een preview venster getoond.
Nogmaals de OK button kiezen resulteert in weergave in full screen.
Met deze optie UIT, resulteert één OK klik direct in full screen
weergave.
 Sla deze service op: Met deze optie UIT, keer je via de EXIT button,
vanuit preview modus, terug naar de zender, welke gekozen was
voordat de zenderlijst gekozen werd.
Met deze optie AAN, keer je, na de EXIT button gekozen te hebben,
terug naar de zender in full screen, welke in preview modus werd
gekozen.
 Alleen gefilterde lijst tonen: Met deze optie AAN, worden alleen de
zenders getoond in de gekozen categorie.
 Lokaal Zendernummer (LCN): Standaard staat deze optie ‘AAN’, en
toont een zenderlijst met de bij de zenders behorende eigen
nummers. Zenders zonder eigen nummer, worden getoond vanaf
positie ‘1000’.
Zet deze optie ‘UIT’ wanneer je een eigen zenderlijst volgorde wilt
maken (zie hiervoor onze additioneel te downloaden handleiding).
 HD Zender Groep: Met deze optie ‘AAN’ worden de HD zenders
bovenaan in de zenderlijst geplaatst.
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4.2

Electronische Programma Gids (EPG)

Deze EPG toont de huidige en komende programma’s en tijden.

Wanneer je van de EPG gebruik maakt, dien je er voor te zorgen dat de klok
juist is ingesteld, zie: (Settings > Tijd instellingen)
Klik de EPG button om deze electronische gids te openen. Standaard wordt
deze in ‘timeline view’ getoond. Klik nogmaals op de EPG button om de
‘verticale per zender view’ te krijgen.
Next day view: Kies de groene ‘hotkey’ om het overzicht van de volgende
dag te krijgen.
Timeline aanpassen: Pas de lengte (1 – 4 uur) van dit overzicht aan via de
FAV button.
Programma info bekijken: Selecteer een programma in het EPG overzicht,
en kies de INFO button.
Een te kijken programma plannen: Selecteer een programma, klik OK, en
kies ‘Afspelen’.
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Een opname plannen: Selecteer een programma, klik OK, en kies ‘Record
Once’ of ‘Series Record’.
Een afspeel/opname planning annuleren: Selecteer een programma met
een afspeel of opname planning aanduiding, en kies OK.
Betreft het een opname, onderdeel van een serie, dan deactiveer je deze
alleen met de OK button.
Wil je de ‘serie opname’ als geheel verwijderen, die dit dan via de Timer
Manager.
Programma zoeken: Met de gele ´hotkey´, vanuit de EPG, open je een popup
venster met een aantal zoek/selectie mogelijkheden.
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EPG eigenschappen
Over het algemeen geldt hiervoor een meerdaagse EPG. Sommige zenders
bieden slechts een overzicht voor de komende paar uur, en sommigen zelfs
niets. Het is afhankelijk van de aanbieder.
Advies voor de Canal Digitaal / TV Vlaanderen abonnees is om sowieso de
EPG te gebruiken.
Voor andere providers/landen kan het zijn dat de MediaHighway programma
gids te prefereren is.
Deze data inladen neemt meer tijd in beslag. Via de FAV button is de
‘automatisch starten tijdens opstart’ optie ‘AAN’ te kiezen, om het laden wat
te versnellen.
Opmerking
De beschikbaarheid van de MediaHighway programma gids, verschilt per
land.
Uitgebreide/lange termijn programma gids data heeft meer geheugen
ruimte nodig, waardoor de performance van de ontvanger minder kan
worden.
Via de FAV button is deze data ook op te slaan op een USB stick.

4.3

Audio aanpassingen

Klik, tijdens live TV, op de gele ‘hotkey’, om het audio menu te openen.
 Audiospoor: Afhankelijk van het programma, kan het zijn dat deze
meerdere audio talen aanbiedt. Indien beschikbaar, is deze hier te
kiezen.
 Geluid modus: Keuze uit stereo, mono, links of rechts.
 Audio niveau: Het volume niveau kan verschillen per zender. Is het
bijvoorbeeld voor een bepaalde zender te laag, dan kan dat in dit
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menu bijvoorbeeld 30% verhoogd worden ten opzichte van de
andere zenders.

4.4

Ondertiteling

Wanneer afgestemd is op een zender/programma, en het ondertiteling
symbool is ‘highlighted’, dan is er een taal optie menu aanwezig, aan te
roepen via de ‘subtitle’ button. Of de betreffende taal data ook werkelijk
aanwezig is, verschilt per zender/programma.

4.5

Twee zenders tegelijkertijd kijken (PiP)

Via de PiP button kunnen 2 zenders, binnen dezelfde transponder, tegelijk
gekeken worden. Na één button klik wordt deze getoond in een zogenaamd
‘inset window’. PiP is ook mogelijk qua combinatie live tv en het afspelen
van een opname.
e
Klik je de button een 2 keer, dan worden beide zender vensters naast elkaar
getoond.
Klik de button nogmaals om de functie af te sluiten.
Wisselen van zender: Klik de PiP S. List button, en kies een zender uit de
zenderlijst.
Wisselen van voorgrond/achtergrond picture: Klik de PiP Swap button.
Locatie van voorgrond picture wijzigen: Kies de Page up/Page down button.

4.6

Teletext

Wanneer het Teletext symbool is ‘highlighted’ tijdens afstemmen op een
zender, dan zijn er Teletext pagina’s beschikbaar via de Teletext button. Met
de numerieke toetsen vraag je een pagina op.
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4.7

Abonnee (gecodeerde) zenders kijken

Zenders behorende tot een abonnement zijn gecodeerd, en zijn niet
beschikbaar voor niet-abonnement houders.
Met een abonnement wordt tevens een smartcard verstrekt/aangeschaft.
Deze kan in de interne kaartlezer gestoken worden, met de chip naar
beneden, tenzij er ook een CI module benodigd is. Dat kan afhangen van de
te gebruiken provider en/of het betreffende abonnement, en/of de te kijken
zenders. Dient er een CI module gebruikt te worden, dan dient de smartcard
hierin met de chip naar boven gestoken te worden, en het geheel in het CI
slot geplaatst te worden.
Is een CI module niet benodigd, dan kan de smartcard met de chip naar
beneden, direct in de interne kaartlezer gestoken worden.

Smartcard (en/of module) info vind je in het menu – Manager > CAS
Selecteer het slot of kaartlezer, welke gebruikt wordt.

4.8

Subchannels bekijken

Wanneer er bij een programma ‘subchannels’ beschikbaar zijn (voorbeeld:
meerdere camera opstellingen bij een sport uitzending), dan wordt dit in de
infobalk aangegeven met het daarvoor staande symbool (zie eerder in deze
handleiding). Via de blauwe ‘hotkey’ schakel je naar zo’n eventueel
beschikbaar subkanaal.
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4.9

Timers instellen

Wekker functie
Deze ontvanger kan ingesteld worden om op een gekozen tijd te starten, met
een gekozen zender.
Kies Settings > Tijd instellingen en voer de gewenste frequentie, tijd, datum,
gewenste zender, etc in, in de ‘wekker modus’.

Sleep Timer
Deze ontvanger kan ingesteld worden om op een gekozen tijd af te sluiten.
Kies Settings > Tijd instellingen en voer de gewenste frequentie en tijd in, in
de ‘slaap modus’.

4.10

Zenderlijst manager

Kies de OK button vanuit live TV modus om de zenderlijst te openen, en kies
de ‘playlist’ button om de ‘Zenderlijst manager’ te activeren.
Lijsten sorteren: Door herhaaldelijk de rode ‘hotkey’ te kiezen, kies je de
diverse zenderlijst volgorde opties.
Zender zoeken: Met de gele ‘hotkey’ open je het ‘on-screen’ keyboard, en
kan je de zoek criteria invoeren.
Zenders vergrendelen: Kies, vanuit de Zenderlijst manager, de blauwe
‘hotkey’ (Selecteer modus bewerken), en kies ‘Zenders vergrendelen’. Kies
vervolgens een zender uit de lijst, en klik op OK. De te vergrendelen zender
wordt in het middenpaneel geplaatst. Herhaal dit voor overige te
vergrendelen zenders. Om de vergrendelde zenders te kunnen bekijken,
dient de pincode (standaard 4 x 0) ingevoerd te worden.
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Om zenders te ontgrendelen, volg je dezelfde stappen t/m het kiezen van de
optie ‘Zenders vergrendelen’, en kies je de vergrendelde zenders uit het
middenpaneel, en klik je op OK.
Zenders verplaatsen: Om deze optie beschikbaar te maken, dien je eerst de
optie ‘Lokaal zendernummer’ UIT te zetten. Klik hiervoor op OK, en daarna
de blauwe ‘hotkey’.
LET OP: Indien de zenderlijst tot stand is gekomen door een Canal
Digitaal/TV Vlaanderen fastscan, wordt de standaard volgorde hiervan
losgelaten, en zullen de zenders dus door elkaar komen te staan.
Ga nu naar de Zenderlijst manager, en kies in het ‘Selecteer modus
bewerken’ menu, de optie ‘Zenders verplaatsen. Selecteer een zender en
kies OK. De zender wordt verplaatst naar het middenpaneel. Herhaal deze
stappen voor andere te verplaatsen zenders. Scroll nu met de pijltoets van
de RCU (Remote Control Unit / afstandsbediening) naar de gewenste positie
in de zenderlijst (of gebruik de numerieke toetsen), en kies de groene
‘hotkey’. De zenders uit het middenpaneel zullen verhuizen, in die volgorde,
naar de gekozen positie in de zenderlijst. De overige zenders zullen
daarboven en/of daaronder geplaatst blijven staan.
Zenders verwijderen: Kies deze optie uit het ‘Selecteer modus bewerken’
menu, kies een zender uit de lijst en klik OK. De te verwijderen zender wordt
in het middenpaneel geplaatst. Herhaal dit voor overige te verwijderen
zenders. Kies nu de groene ‘hotkey’, en bevestig met JA.
Zenders overslaan (verbergen): Kies deze opte in het ‘Selecteer modus
bewerken’ menu, kies een zender uit de lijst en klik OK. De te verbergen
zender wordt in het middenpaneel geplaatst. Herhaal dit voor overige te
verbergen zenders
Zender toevoegen: Kies ‘Zenders bewerken’ in het ‘Selecteer modus
bewerken’ menu, en kies de groene ‘hotkey’. Voer de diverse zender
specificaties in, en kies Save and Exit – Ja.
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Zender specificaties aanpassen: Kies ‘Zenders bewerken’ in het ‘Selecteer
modus bewerken’ menu, en kies de aan te passen zender. Maak vervolgens
de gewenste aanpassingen, zoals bijvoorbeeld de zendernaam.
Zender aan favorietengroep toevoegen: Kies ‘Favorieten instellen’ in het
‘Selecteer modus bewerken’ menu, klik OK, kies een voorgedefinieerde
groep (of maak er zelf een door de gele ‘hotkey’ te kiezen), activeer deze
met de OK button, en selecteer de gewenste, aan de gekozen groep, toe te
voegen zender. Met de OK button wordt de zender aan de groep toegevoegd.
Herhaal het selecteren (plus OK button) om meer zenders toe te voegen.
Zender uit favorietengroep verwijderen: Kies ‘Favorieten instellen’ in het
‘Selecteer modus bewerken’ menu, klik OK, selecteer de gewenste groep en
klik OK. De in deze groep geplaatste zenders worden in het middenpaneel
getoond. Gebruik de pijltoets naar rechts om een zender te kunnen
selecteren. Klik OK om de zender uit de groep te verwijderen. Herhaal dit
voor overige uit deze groep te verwijderen zenders.
Overige favorietengroepen bewerkingen: Kies ‘Favorieten instellen’ in het
‘Selecteer modus bewerken’ menu, klik OK, en kies de ‘hotkey’ welke
overeenkomt met de gewenste bewerking. Afhankelijk van de gewenste
bewerking, kies je eerst de gewenste groep met de pijltoetsen UP/DOWN.
Volgorde van favorietengroepen wijzigen: Kies ‘Favorieten instellen’ in het
‘Selecteer modus bewerken’ menu, klik OK, en selecteer een groep. Klik de
FAV button om deze groep te ‘highlighten’. Met de pijltoetsen UP/DOWN zet
je de groep op een andere positie.
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5

Opnames maken

Met deze digitale TV ontvanger kunnen TV programma’s opgenomen
worden op een op de USB poort aangesloten Harddisk (of USB stick).
(zie www.rebox.tv voor aanvullende info m.b.t. opslag media)

5.1

Een opname starten

Klik de ‘record’ button om een directe opname te starten van het lopende
programma.

Een opname plannen via de EPG
Open de electronische programma gids via de EPG button, en selecteer een
programma dat verderop in de tijd ligt dan het huidig spelende programma.
Klik de OK button, en kies de gewenste opname actie (record once of serie
record).
De opname zal starten, en stoppen, op de aangegeven tijd.
Als de ontvanger via de RCU (Remote Control Unit, oftewel de
afstandsbediening) is uitgeschakeld, zal deze vanzelf aanschakelen wanneer
de opname start.

Handmatig een opname plannen
Omdat de EPG data niet altijd overeenkomt met de werkelijke uitzendtijd
van een programma, kan het nodig zijn een te plannen opname handmatig
in te stellen.
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Open hiervoor het apps venster via de menu button, en kies Timer Manager
Een opname toevoegen: Klik op de groene ‘hotkey’ en specificeer de
programma details (zender, start tijd, etc)
Om over te schakelen naar het gewenste programma op de betreffende tijd
om alléén te kijken, kies je de ‘Afspelen’ functie, i.p.v. de ‘Opnemen’.
Met de default ‘Alarm bevestiging’ optie AAN, zal 5 minuten voor aanvang
een popup message hierover berichten.
Een geplande opname bekijken per datum: Kies de gele ‘hotkey’ om de
kalender te openen, en selecteer een datum.
Een geplande opname bewerken: Selecteer een geplande opname, en kies
de OK button.
Een geplande opname verwijderen: Selecteer een geplande opname, en
kies de rode ‘hotkey’, en bevestig om te verwijderen. Gebruik de ‘blauwe’
hotkey om alle geplande opnames in een keer te verwijderen,

5.2

Time-Shifting

Time-shifting betekent dat er een opname wordt gemaakt van het huidig te
kijken programma. Deze functie maakt het mogelijk om tijdens live TV kijken,
te pauzeren, en terug en vooruit te spoelen.
Om deze functie te kunnen gebruiken dient de optie TimeShift Start op
Automatisch of Handmatig te staan in: Settings > Opname Opties
Opmerking
Voor deze opname techniek is een aangesloten opslag medium vereist.
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Uitgaande van: TimeShift Start op Automatisch
Live TV pauzeren: Kies de pauze button. Kies wederom om te vervolgen.
Vooruit- en terugspringen: Kies de ‘play’ button. De progressie balk wordt
getoond. Kies vervolgens de LEFT/RIGHT button. Kies herhaaldelijk de gele
‘hotkey’ om het sprong interval te kiezen (van 10 sec. tot 10 min.).
Naar het begin van de time-shift opname springen: Kies de ‘previous’
button ().
Terug naar live TV: Kies de ‘stop’ button.

5.3

Opnames afspelen

Kies de ‘playlist’ button voor een overzicht van de gemaakte opnames, welke
staan weggeschreven op een aangesloten opslag medium.

Opmerking
Gemaakte opnames kunnen niet afgespeeld worden op/via andere merken
TV ontvangers.

5.4

Opname opties

Open het apps venster en kies: Settings > Opname opties
 Extra opname tijd bij start opname: Omdat EPG data soms afwijkt
van de werkelijke uitzendtijd, kan het een goed idee zijn om met deze
optie de opname eerder te laten starten.
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 Extra opname tijd bij eind opname: Omdat EPG data soms afwijkt
van de werkelijke uitzendtijd, kan het een goed idee zijn om met deze
optie de opname later te laten eindigen.
 TimeShift Start: Staat deze optie op ‘automatisch’, dan wordt de te
bekijken zender in de achtergrond opgenomen. Zap je naar een
andere zender, dan start deze opname functie opnieuw, en wordt de
vorige timeshift opname overschreven.
Zet je deze functie op ‘handmatig’, dan start de timeshift opname na
een klik op de ‘pauze’ button.
Kies je de optie ‘uit’, dan is de timeshift functie gedeactiveerd.
 TimeShift Duur: Geef hier op wat het maximaal terug te kijken tijd
interval is (default en maximum is 2 uur).
 Opname apparaat: Geef hier het default te gebruiken opslag medium
op.

6

Media bestanden afspelen

Naast met deze ontvanger gemaakte opnames, kunnen ook andere media
bestanden (muziek, foto’s) afgespeeld worden vanaf een op de ontvanger
aangesloten opslag medium.

6.1

Opslag Manager

Om een opslag medium aan te sluiten/te beheren, open je het apps venster,
en kies je: Manager > Opslag Manager
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Een opslag medium selecteren: Maak de juiste keuze bij ‘Huidig apparaat’,
om het gebruikte opslag medium te kiezen.
Een opslagmedium formatteren: Een interne/externe HDD of USB stick kan
geformatteerd worden met het FAT32 of NTFS bestandssysteem. Gebruik
FAT32 voor opslagmedia tot 4GB. Vanaf 4GB kies je NTFS. Zie onze website
voor uitgebreidere info omtrent opslagmedia.
Performance test: Kies de groene ‘hotkey’ om de ‘apparaat snelheidstest’ uit
te voeren. Hoe hoger het aantal Mbits/sec, hoe meer je tegelijkertijd kan
uitvoeren waarbij het opslagmedium wordt aangesproken.
Opnames bekijken: Kies bestandlijst en klik OK voor het opname overzicht.
Of kies de ‘playlist’ button op de afstandsbediening.
Opslagmedium verwijderen: Selecteer het aangesloten opname apparaat,
en klik op ‘Apparaat verwijderen’.
Opslagmedium controleren op fouten: Kies ‘Storage Check’ om het
opslagmedium te controleren op eventuele fouten. Indien er fouten
gevonden worden, zal er geprobeerd worden deze te herstellen.
Een NAS gebruiken: Om een “Network Attached Storage device” samen te
laten werken met een Rebox ontvanger, verwijzen we graag naar de
additionele info in deze, op onze website.
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6.2

Bestandsbeheer

Kies de ‘playlist’ button voor een overzicht van de (compatible) aanwezige
mediafiles, van het aangesloten opslag medium.
Bestanden van een bepaald type tonen: Het type bestandlijst wordt
getoond in de linker bovenhoek op het scherm. Met de pijltoetsen
links/rechts schakel je tussen de verschillende overzichten.
Klik de playlist button 2x, om de bestandslijst van een eventueel ander
aangesloten opslag medium te kiezen.
Bestanden sorteren: Klik op de gele ‘hotkey’, en kies een categorie.
Nieuwe map maken: Klik op de blauwe ‘hotkey’, en selecteer ‘Nieuwe Map’.
Map of bestand hernoemen: Selecteer een map of bestand, kies de blauwe
‘hotkey’, en kies de optie ‘hernoemen’. Vul een naam in via het virtuele onscreen toetsenbord.
Map of bestand verplaatsen: Selecteer een of meerdere bestanden of
mappen m.b.v. de rode ‘hotkey’. Klik vervolgens de blauwe ‘hotkey’, en kies
verplaatsen naar map. Kies de gewenste sub- of bovenliggende map (indien
aanwezig).
Map of bestand kopiëren naar ander opslag medium: Selecteer een of
meerdere bestanden of mappen m.b.v. de rode ‘hotkey’. Klik vervolgens de
blauwe ‘hotkey’, en kies kopiëren naar apparaat. Kies het gewenste opslag
medium, indien beschikbaar.
Map of bestand verwijderen: Selecteer een of meerdere bestanden of
mappen m.b.v. de rode ‘hotkey’. Klik vervolgens de blauwe ‘hotkey’, en kies
verwijderen, en bevestig deze keuze.
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6.3

Afspelen van opnames en video’s

Selecteer, vanuit de playlist, een opname of video, en klik op OK.
Opmerking
Of een video zich af laat spelen, hangt af van het betreffende formaat.
Met de ‘play’ button roep je de progressie balk aan, en spring je voor- en
achteruit met de pijltoetsen LEFT/RIGHT. Kies nogmaals de ‘play’ button om
de progressie balk weer te verbergen. Met de gele ‘hotkey’ kan je het
gewenste sprong interval kiezen (van 10 sec. tot 10 min.).
Afspelen pauzeren en vervolgen: Kies de ‘pauze’ button om het afspelen te
pauzeren. Kies deze button nogmaals om het afspelen te vervolgen.
Springen in een opname: Wanneer de opname afspeelt, kan er in stappen
heen en weer gesprongen worden met de pijltoetsen links/rechts. Tevens
kan je met de ‘play’ button de progressie balk oproepen, en een nummer
(max 99) ingeven. Dit betreft een percentage, van waar gestart wordt.
Snel voorwaarts/terug spoelen: Kies de forward () of backward ()
button. Herhaaldelijk de button aanklikken, verhoogt de spoel snelheid.
(LET OP: Afwijkend gedrag hierin kan bestaan wanneer het een gecodeerd
weggeschreven opname betreft).
Springen naar de volgende/vorige opname/video: Kies de previous () of
next () button.
(LET OP: Afwijkend gedrag hierin kan bestaan wanneer het een gecodeerd
weggeschreven opname betreft).
Bookmark toevoegen aan opname: Tijdens het afspelen van een opname
kan met de rode ‘hotkey’ op gewenste momenten een ‘bookmark’ geplaatst
worden. Met de groene ‘hotkey’ kan er dan een volgende keer direct naar
toe gesprongen worden (alleen vooruit).
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Opmerking
Bookmarks zijn alléén te plaatsen in TV opnames.
Bookmark verwijderen: Spring met de groene ‘hotkey’ naar een bookmark,
en klik de rode ‘hotkey’ om het bookmark te verwijderen.

6.4

Foto’s bekijken

Kies de foto ‘viewer’ playlist en navigeer met de pijltoetsen.
Slideshow: Start deze met de rode ‘hotkey’. Gebruik de pauze button om te
pauzeren en weer te vervolgen.

Slideshow opties
Kies de RECALL button, wanneer de lijst getoond wordt.
 Slide Time: Pas hier het interval aan.
 Herhalen: Wel of niet herhalen van de slideshow.
 Titel: Kies of de bestandsnamen wel of niet worden weergegeven.
 Downscale: Keuze of foto’s gereduceerd worden weergegeven.
Kies ‘JA’ om af te sluiten.

6.5

Muziek afspelen

Selecteer, in de muziek playlist, met de rode ‘hotkey’ een of meerdere
muziek bestanden, en kies ‘OK’ om af te spelen.
Volgende/vorige bestand afspelen: Kies de previous () of next () button.
Shuffle of afspelen herhalen: Kies herhaaldelijk de rode ‘hotkey’ om de
gewenste afspeel modus te kiezen.
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:




Songs worden willekeurig afgespeeld.
Eenmalig afspelen.

:



:

Alle songs herhalen.



:

Alleen de huidige song herhalen.

Songs aan huidige playlist toevoegen: Kies de groene ‘hotkey’, en selecteer
met de rode ‘hotkey’ de toe te voegen songs. Sluit af met de gele ‘hotkey’.
Song verwijderen uit huidige playlist: Selecteer een song, en kies de gele
‘hotkey’.

6.6

Media files afspelen op/via andere apparatuur

Via deze ontvanger kunnen media files afgespeeld worden, welke zijn
geplaatst op andere apparatuur, zoals computers, tablets, TV’s, etc.
Voorwaarde is dat deze apparatuur aangesloten is op hetzelfde netwerk, als
waarop ook de Rebox ontvanger is aangesloten, en dat deze apparatuur
DLNA enabled/compatible moet zijn.
Andersom kan ook. Bestanden afspelen vanaf andere apparatuur, welke
geplaatst zijn op een op de ontvanger aangesloten opslag medium.

Toegang tot andere apparatuur verkrijgen
Open het apps venster via de menu button, en kies Media > Remote Play+.
Kies uit de DLNA enabled apparatuur lijst het gewenste apparaat, en kies een
daaraan verbonden media bestand om af te spelen.
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Toegang vanaf andere apparatuur verlenen
Open het apps venster via de menu button, en kies Manager > Media Server,
en kies Start.
Wanneer ‘Automatisch’ als start type is gekozen, is overige DLNA enabled
apparatuur in staat deze bestanden te benaderen en af te spelen.
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7

Apps

Via de MENU button open je het apps venster. Diverse apps vereisen een
internetverbinding om te kunnen starten.
LET OP: Voor diverse apps geldt dat er URL’s ingevoerd kunnen worden. Het
is aan de gebruiker van deze ontvanger zelf, om werkende URL’s te verkrijgen.

7.1

Webbrowser

Via deze app surf je op het internet.
Opmerking
Flash video’s worden niet ondersteund.
Kies de menu button wanneer de browser is gestart, om de browser menu
balk te starten, Diverse opties staan hier tot je beschikking, waaronder de
URL invoer.

Een webpagina bekijken
Standaard start het browser venster voor 1/3 deel, onderaan het scherm.
Webpagina formaat aanpassen: Vanuit de browser menu balk kies je de
‘verticale view’ of de ‘horizontale view’ optie/icon, om het browser venster
verticaal of horizontaal te vergroten of te verkleinen.
Zooming in: Zoom in m.b.v. de gele ‘hotkey’.
Zooming out: Zoom uit m.b.v. de blauwe ‘hotkey’.

42

Navigeren binnen webpagina’s
Met de pijltoetsen verplaats je de ‘pointer’.
Plaats de pointer boven een link, en klik op OK om de link te volgen.
URL invoeren: Kies de MENU button, selecteer het adres veld, en voer via
het virtuele toetsenbord ‘on-screen’, het adres in.
Webpagina refresh: Kies de MENU button, en kies het ‘refresh’ icon.
Het laden van een pagina onderbreken: Kies de MENU button, en kies het
‘stop’ icon.
De browsing historie bekijken: Kies de RECALL button om een overzicht van
recent bekeken webpagina’s te tonen. Selecteer een pagina om deze te
heropenen.

Webpagina bookmarks
Bookmark de huidige pagina: Kies de FAV button en klik de rode ‘hotkey’. In
de Web Browser app is deze pagina nu als bookmark/favoriet opgeslagen.
Een bookmarked pagina openen: Kies de FAV button om de bookmark lijst
te openen. Selecteer de gewenste, en open deze met de OK button.
Een bookmark verwijderen: Kies de FAV button en selecteer een te
verwijderen bookmark. Klik de gele ‘hotkey’, en bevestig om te verwijderen.
Een bookmark bewerken: Kies de FAV button en selecteer een te bewerken
bookmark. Klik de blauwe en bewerk het adres m.b.v. het virtuele keyboard
‘on screen’.
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Huidige webpagina als home page kiezen: Kies de FAV button en kies de
groene ‘hotkey’.
De home page openen : Kies de MENU button en kies het home page Icon.

Tekst invoeren
Een andere taal kiezen: Kies de MENU button en kies het keyboard icon.
Kies de gewenste keyboard layout uit de lijst, en kies de gewenste taal.
Herstart de Webzeal browser om de wijziging te kunnen gebruiken.
Schakelen tussen numerieke keypad en keyboard: Kies de MENU button en
klik de groene ‘hotkey’.
Tekst invoeren: Wanneer de pointer boven een invoerveld is geplaatst, en je
klikt op OK, kies je voor de tekst invoer optie. Via het virtuele toetsenbord
‘on-screen’ voer je de tekst in.

7.2

YouTube

Bekijk YouTube video’s via deze app.
Video’s per categorie: Kies de groene ‘hotkey’ en kies een categorie.
Video’s zoeken: Kies de gele ‘hotkey’ en voer zoek criteria in via het virtuele
toetsenbord ‘on-screen’.
Video downloaden: Selecteer een video en kies de opname button.
Video download lijst tonen: Kies de rode ‘hotkey’ voor het overzicht.

44

Video’s afspelen
Opmerking
Afhankelijk van het video formaat/type is deze wel of niet afspeelbaar.
Kijken in full screen: Kies de OK button. Klik nogmaals OK voor exit full
screen.
Afspelen pauzeren en vervolgen: Kies de pauze button om te pauzeren, en
de play button om weer te vervolgen.
Vooruit en terugspringen: Kies de LEFT/RIGHT pijltoetsen.

7.3

Free TV+

URL’s naar ‘shared’ video’s op het web (bijvoorbeeld Dailymotion), voer je in,
in deze app.

7.4

Internet TV+

Gebruik deze app om internet TV URL’s in te voeren en te kijken.
Afstemmen op TV station: Selecteer een TV station.
Kijken in full screen: Kies de blauwe ‘hotkey’. Klik nogmaals om deze modus
te verlaten.
Een TV station toevoegen: Kies de rode ‘hotkey’, en voer naam en URL in.
Opmerking
De URL dient te beginnen met “http://” en te wijzen naar de media zélf.
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Een TV station bewerken: Selecteer een TV station en kies de groene
‘hotkey’. Kies na de aanpassingen de OK button.
Een TV station verwijderen: Selecteer een TV station en kies de gele ‘hotkey’.
Bevestig vervolgens het verwijderen.
Alle TV stations verwijderen: Selecteer een TV station en kies de gele
‘hotkey’. Kies vervolgens Alle.

7.5

Internet Radio+

Luister online radio met deze app.
Radio station afstemmen/toevoegen: Selecteer een radio station, of voeg
deze toe met de rode ‘hotkey’, en voer naam en URL in.
Opmerking
De URL dient te beginnen met “http://” en te wijzen naar de media zélf.
Een radio station bewerken: Selecteer een radio station en kies de groene
‘hotkey’. Kies na de aanpassingen de OK button.
Een radio station verwijderen: Selecteer een radio station en kies de gele
‘hotkey’. Bevestig vervolgens het verwijderen.
Alle radio stations verwijderen in een categorie: Kies de blauwe ‘hotkey’.
Een categorie toevoegen: Kies de INFO button, voeg een categorie naam toe,
en kies ‘Add’.
Verwijder een zelf toegevoegde categorie: Selecteer een categorie en kies
de RECALL button. Bevestig vervolgens het verwijderen van de categorie.
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7.6

RSS Nieuws

Gebruik deze app om periodieke updates te ontvangen van toegevoegde
nieuws URL’s.
Een RSS feed toevoegen: Kies de rode ‘hotkey’ en voer de naam en URL in.
Kies ‘Toevoegen’ om af te sluiten.
Opmerking
De URL dient te beginnen met “http://”
RSS feeds bekijken: Selecteer een RSS feed en klik op OK. Klik op de MENU
button om een andere RSS feed te starten.
Een RSS feed bewerken: Selecteer een feed en kies de groene ‘hotkey’. Klik
OK om de wijzigingen door te voeren.
Een RSS feed verwijderen: Selecteer een feed en kies de gele ‘hotkey’. Klik JA
om de wijzigingen door te voeren
Alle RSS feeds verwijderen: Kies de blauwe ‘hotkey’.
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7.7

Gebruikers Data (apps)

Diverse internet based apps, bijvoorbeeld de RSS app t.b.v. dynamische
nieuws updates, vereisen dat er URL’s worden ingevoerd m.b.v. de
afstandsbediening en het ‘virtuele keyboard on screen’. Vanaf dat moment
betreft deze ingevoerde data, zogenaamde ‘user data/gebruikers data’.
Deze data blijft behouden na een ‘reset naar fabrieksinstellingen’, maar
wordt gewist na een ‘gebruikers data reset’ vanuit het opslagmanager menu.
Een ‘overload’ aan gebruikers data kan de performance van de ontvanger op
een gegeven moment negatief beïnvloeden, waardoor het verstandig kan
zijn deze data te wissen, om daarna de wél te wensen data weer terug te
zetten.
In plaats van dat allemaal weer handmatig te doen, kan deze data ook in een
tekst bestand, via een computer, gezet worden, waarna dit .txt bestand in
zijn geheel, via een USB stick, kan worden ingelezen.
Voorbeeld o.b.v. RSS app:
Maak een “url_rss.txt” bestand op een computer, en plaatst daar
bijvoorbeeld in:
[TITLE]
google
[URL]
http://news.google.com/news?ned=au&topic=n&output=rss

Zet dit bestand op een lege FAT32 geformatteerde USB stick.
Start nu eerst de RSS app, en steek de USB stick in de ontvanger.
Beantwoord de vraag “Do you want to install?” met JA, en het bestand
wordt ingelezen.
Opmerking:
Rebox biedt geen support v.w.b. het aanbieden van werkende URL’s. Het is
aan de gebruiker zelf om deze te maken/vinden (op internet bijvoorbeeld).
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7.8

TV Portal+

TV Portal+ is een web portal met diverse apps op het gebied van nieuws,
games, muziek, etc.
Met de RECALL of EXIT button schakel je een niveau terug.
De inhoud, vormgeving, maar ook de werking van de diverse apps, kan aan
wijzigingen onderhevig zijn. Het betreft hier over het algemeen vrije content
van derde partijen, waarbij een permanente werking nu eenmaal niet
gegarandeerd kan worden.

7.9

Torrent Player

Wanneer deze torrent player tevens op een computer wordt geïnstalleerd,
en deze computer wordt op hetzelfde lokale netwerk aangesloten als de
Rebox ontvanger, dan speel je met de Rebox torrent player de op de
computer gedownloade bestanden (muziek, films) af.
Start de Torrent Player app, nadat je de computer variant hebt geïnstalleerd.
De computer torrent verschijnt in beeld, als zijnde een beschikbare bron.
Bij eerste gebruik wordt gevraagd om de PIN code in te voeren, om het
verzoek tot koppeling toe te staan.
(De PIN code verschijnt op het TV scherm, en dient te worden ingevoerd in
de op de computer te verschijnen popup)
Kies deze bron en klik op OK.
Selecteer de categorie, en speel aanwezige bestanden af.
Opmerking
Alvorens een bestand af te kunnen spelen dient het bestand compleet
gedownload te zijn.
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7.10

Weather Forecast

Gebruik deze app om de weersverwachting voor duizenden lokaties, waar
ook ter wereld, te bekijken: Menu – Hulpmiddelen
Gebruik de diverse hotkey’s onder in beeld om jouw locatie te kiezen, en
deze bijvoorbeeld als default in te stellen met de blauwe hotkey.

7.11

Plugin

Indien ontwikkeld en beschikbaar, kunnen extra apps als zijnde een plugin, in
(*)
deze ontvanger geïnstalleerd worden (via internet of USB stick).
Een nieuwe app installeren: Open het apps venster via de menu button, en
kies Download > Plug-in. Indien beschikbaar, kies een app, klik OK, en kies
de rode ‘hotkey’ om de plugin te installeren.
Een nieuwe app gebruiken: Open het venster via de menu button, en kies
PlugIn. Selecteer een app en kies de groene ‘hotkey’.
Een app verwijderen: Open het venster via de menu button, en kies PlugIn.
Selecteer een app en kies de gele ‘hotkey’.

Plugin Server Instellingen (*)
Plugin software, wanneer beschikbaar, kan geïnstalleerd worden door deze
te downloaden vanaf de Rebox website. Instructies hieromtrent vind je daar
eveneens.
(*) Plugins installeren via de Plugin Server, zal op een later moment
beschikbaar komen. Raadpleeg de Rebox website voor info hieromtrent.
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8
8.1

Voorkeursinstellingen
Taal instellingen

Open het apps menu en kies Settings > Taal instellingen
 Menutaal: Kies de gewenste menu interface taal.
 Audiotaal: TV programma’s bieden mogelijk meerdere talen aan. Kies
hier de gewenste default taal.
 Audiotaal 2: Indien de default taal niet beschikbaar is, kan hier een
alternatieve keuze gemaakt worden.
 Ondertiteling taal: TV programma’s bieden mogelijk meerdere talen
tbv ondertiteling aan. Kies hier de gewenste default taal.
 Ondertiteling taal 2: Indien de default ondertiteling taal niet
beschikbaar is, kan hier een alternatieve keuze gemaakt worden.
 Teletext taal: TV programma’s bieden mogelijk Teletext pagina’s in
meerdere talen aan. Kies hier de gewenste default taal.

8.2

Netwerkinstellingen

Diverse apps/functies vereisen een netwerkaansluiting. Bijvoorbeeld:
 Media apps, zoals Weather Forecast en Free TV+
 Media files afspelen op/via een ander netwerk apparaat
 Software updaten via internet
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Open het apps venster en kies Settings > Netwerkinstellingen
Standaard is DHCP enabled. Dat betekent dat de ontvanger automatisch een
IP netwerk adres krijgt toegewezen door de router van jouw internet
provider.
Plug een ethernetkabel in de ethernet poort van de ontvanger, en in een
poort van de router, en de ontvanger is binnen enkele seconden verbonden
met het netwerk.
Voorwaarde is uiteraard dat óók de router DHCP aan moet hebben staan.
Dat is echter nagenoeg altijd standaard het geval.
Wil/moet je werken met een vast IP adres ipv met zo’n dynamisch adres, dan
dien je het adres, alsmede ‘subnetmask’ en ‘gateway adres’ handmatig in te
voeren.

8.3

Tijd instellingen

Open het apps venster, en kies Settings > Tijd instellingen
 Tijd instellingen: De default instelling is ‘Automatisch’, zodat de
ontvanger de juiste tijd ontvangt via de schotel.
 Lokale offset: Specificeer hier de juiste tijdzone.
 Zomertijd: Geef de juiste geografische locatie op, om automatisch te
laten schakelen tussen zomer- en wintertijd.
 Klok Modus: Kies hier een 12-uurs of 24-uurs instelling.
Zie ‘Timers instellen’ voor de wekker en slaap modus info.
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8.4

A/V uitgang instellingen

Open het apps menu en kies Settings > A/V uitgang instellingen
 TV Type: PAL of NTSC (NTSC wordt gebruikt in VS).
 TV aspect ratio: Kies de beeld hoogte/breedte verhouding
 Beeldresolutie: Kies hier de gewenste beeldresolutie. Gebruik je
SCART, dan is 576i het maximum. Kies 1080i/1080p voor de mooiste
beeldkwaliteit, wanneer je een HDMI aansluiting gebruikt.
 Beeldformaat: Bepaal hier hoe 4:3 beelden op een 16:9 scherm
dienen te worden weergegeven (of vice versa).
 Pillar box: 4:3 beelden worden op een 16:9 scherm in hoogte
volledig uitgevuld, maar met zwarte balken aan de zijkanten.
 Volledig: 4:3 beelden worden op een 16:9 scherm ‘opgeblazen’,
zodat deze in de breedte volledig worden uitgevuld. De bovenen onderkant worden afgesneden.
 Letter box: 16:9 beelden vullen de volledige breedte van een 4:3
scherm, maar met zwarte balken aan de boven- en onderkant.
 Pan Scan: 16:9 beelden worden op een 4:3 scherm ‘opgeblazen’,
zodat de volledige hoogte wordt uitgevuld, maar waarbij de
zijkanten worden afgesneden.
 Video uitgang modus: Kies de gewenste ‘beeld verzend norm’. RGB
biedt een betere kwaliteit dan CVBS.
 HDMI Dolby Digital: Kies hier of Dolby audio via HDMI dient te
worden weergegeven (indien beschikbaar).
 Dolby Digital Default: Kies hier of Dolby audio dient te worden
weergegeven (indien beschikbaar).
 Geluid modus: Kies stereo, mono, links of rechts.
 Audio Sync Delay: Komt beeld en geluid niet overeen, gebruik dan
deze optie om dat aan te passen.
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8.5

System Setting

Open het apps menu en kies Settings > System Setting.
 Auto Power Off: Indien hier een tijdsduur wordt opgegeven, dan dan
sluit de ontvanger zich hierna automatisch af. Eventueel
geprogrammeerde timer opnames zullen gewoon worden uitgevoerd.
 Infobalk zichtbaar: Wanneer er gezapt wordt, wordt de infobalk
weergegeven. Bepaal hier hoe lang deze info zichtbaar dient te zijn.

Lettertype instellingen
Deze Rebox ontvanger kan je gebruik laten maken van andere lettertypes.
Download hiervoor van internet een gewenst ‘truetype font file’ (.TTF).
Sluit de ontvanger aan op het lokale netwerk, en maak hiermee verbinding
vanaf een (Windows) computer, aangesloten op hetzelfde lokale netwerk.
In de “Run/Uitvoeren” box van de computer, vul je in:
\\192.168.1.25 en geef een ENTER
(het hier genoemde IP adres voorbeeld, is slechts ter illustratie)
Kies, in de dan automatisch te openen Windows Verkenner, de root/var/font
directory, en plaats daarin het nieuwe .TTF bestand.
Bestaat de “font” map nog niet, dan maak je deze zelf aan, in de “var” map.
In Settings > System Setting is nu bij ‘gebruikers lettertype bestand’ het
toegevoegde lettertype te kiezen.
Voorts kan je de taal kiezen waarvan het lettertype gebruik dient te maken,
en kan je de grootte van het lettertype kiezen.
Zodoende geef je de ontvanger een persoonlijke tint.
Met de rode ‘hotkey’ verwijder je het gekozen lettertype.
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8.6

Kinderslot

Op bepaalde apps, en op zenders (18+ zenders bijvoorbeeld), is een
zogenaamd kinderslot te zetten. De betreffende functie/zender kan pas
gebruikt worden, wanneer de juiste pincode is ingevoerd.
Open het apps menu, en kies Settings > Kinderslot, en voer de default
pincode “0000” in.
 Censuur: Specificeer de gewenste leeftijdsgrens.
 Wijzig PIN code: Verander hier de standaard “0000” code.
 Systeem: Kies ‘Vergrendelen’ zodat een pincode ingevoerd dient te
worden bij het opstarten van de ontvanger (vanuit standby/eco
mode/koude start).
 Settings: Hiermee is het ‘Settings’ menu te vergrendelen.
 PlugIn: Door dit menu te vergrendelen, wordt voorkomen dat plugins
gestart of geïnstalleerd worden.
 Bestandlijst: Door dit menu te vergrendelen, wordt voorkomen dat
opnames worden afgespeeld, verwijderd, etc.

8.7

Systeem herstellen

Het systeemherstel menu biedt een aantal mogelijkheden v.w.b. het opslaan
of verwijderen van systeem en/of zender data. Gebruik zo’n reset optie
bijvoorbeeld bij ‘afwijkend’ gedrag van de ontvanger, of bijvoorbeeld in het
geval van een ‘vervuilde’ zenderlijst (bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen
aan een of meerdere zenders, met mogelijk afwijkend resultaat in beeld
en/of geluid als gevolg).
 Terug naar fabrieksinstellingen: Hiermee zet je alle eventueel
aangepaste menu instellingen terug naar de standaard waarden, en
wis je de zenderlijst. Zet de ontvanger ná deze reset methode eerst
20 seconden uit via de schakelaar.
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 Herstellen naar opgeslagen instellingen: Met deze functie zet je
eerder opgeslagen menu instellingen en zenderlijst, terug. Houd er
rekening mee dat er nogal eens wat gewijzigd wordt aan diverse
zenders, en dat er dus mogelijk ‘vervuilde’ zender data wordt
teruggezet, met mogelijk afwijkend beeld/geluid resultaat op een of
meerdere zenders.
 Systeeminstellingen opslaan: Met deze functie maak je een backup
van de menu instellingen en de zenderlijst. Zie hierboven voor een
opmerking in deze.
 Verwijder de opgeslagen positie: Verwijder opgeslagen motor
(schotel) posities.

Zender data en instellingen delen
Het is mogelijk om de zenderlijst en menu settings van de ene Rebox
ontvanger, te delen met een andere Rebox ontvanger, van hetzelfde type.
Plaatst hiervoor een FAT32 geformatteerde USB stick in de ontvanger, en kies
in het apps menu voor Manager > Data overdracht
 Alle systeeminstellingen op USB geheugen opslaan: Zenderlijst en
menu settings opslaan op USB stick.
 Zenderinstellingen op USB geheugen opslaan: Sla hiermee de
zenderlijst op USB stick op.
 Instellingen downloaden vanaf USB geheugen: Importeer menu
settings en zender data van een USB stick.
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8.8

De ontvanger voorzien van nieuwe software (firmware)

Van tijd tot tijd brengt Rebox nieuwe software uit voor de diverse modellen.
Dat kan zijn vanwege een niet eerder ontdekte incorrectheid van de
(huidige)software zelf, of vanwege nieuw ontwikkelde en toe te voegen
e
functionaliteit, of vanwege niet meer (correct) werkende 3 partijen apps, of
vanwege wijzigingen aan provider / broadcast kant.
Het installeren van nieuwe firmware versies wordt uitgebreid behandeld in
de van onze website additioneel te downloaden handleiding in deze.
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Appendix
Handelsmerken
HDMI, het HDMI logo, en de High-Defenition
Multimedia interface, zijn handelsmerk of
registreert handelsmerk van HDMI Licensing LLC.
Dolby, Dolby Digital Plus, en het ‘dubbele D’
symbool, zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.

Afvoeren van consumenten elektronika
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
AEEA (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische
Apparaten) Bedenkt u zich dat uw apparaat als consumenten
elektronica onderworpen is aan de Europese richtlijn
2002/96/EC ter vermindering van elektronisch afval. Daarom
mag u uw apparaat niet met het huisvuil wegdoen. Informatie
over het verwijderen van oude apparaten krijgt u bij uw
gemeenteadministratie, de reinigingsdienst en de zaak waar u
dit product heeft gekocht. U kunt uw apparaat kosteloos bij
een gemeentelijk inzamelpunt afgeven. Door oude apparaten
volgens de voorschriften te verwijderen voorkomt u schade
aan het milieu en loopt u geen risico voor uw gezondheid.
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Specificaties
* Digital Satellite receiver & PVR
* H.264 / MPEG4 - HD,SD / DVB-S2 Tuner
* Powerful Compatibility through Embedded Linux OS
* Recording & Playback with External USB 2.0 Devices
* Recording and Time Shifting Simultaneously
* Event Recording by EPG
* 4 USB 2.0 Host ports (MP3 Player & JPEG Viewer)
* 10/100 Base Tx Ethernet port

* Fully compliant with DVB-S2
* Blind scan
* Multi-LNB Controlled by DiSEqC Control Version 1.0, 1.1, 1.2 and USALS
* Multi-Satellite Search
* Powerful Extended EPG with Event Recording
* On-Screen Display with Full Color & Resolution
* Favorite Service Groups
* Powerful Service Control by Favorites, Lock, Skip, Move and Delete
* Service Sorting by Alphabet, Transponder and CAS
* User Friendly & Multi-language Supported OSD/Menu
* Teletext / Subtitle Supported
* Maximum 10.000 Services (TV & Radio) Programmable
* Picture-in-Picture (PIP) Supported
* Parental Lock / System Lock / Installation Lock
* HDMI Video & Audio Output (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
* Ethernet Port Supported
* Composite (CVBS) Output via RCA
* 1 TV SCART Supported
* Optical Output for Digital Audio (SPDIF)
* 1 Smart Card Reader
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* 2 Common Interface Slot
* Software & Service Database Upgrade via USB, RS-232C, en internet
* Under 0.5W Standby Power Consumption

Tuner & Channel Decoder (Satellite)
Input Connector

F-type, IEC 169-24, Female

Loop through out

F-type, IEC 169-24, Female

Frequency Range

950MHz ~ 2150MHz

Input Impedance

75Ω, unbalanced

Signal Level

-65 to -25dBm

LNB Power

13/18VDC, max.400mA

22KHz Tone

(22±2)KHz, (0.7±0.2)V

DISEqC Control

V1.0/1.2/USALS Compatible

Demodulation

QPSK / 8PSK

Input Symbol Rate

1 ~ 45 Ms/s (QPSK of DVB-S)
1 ~ 45 Ms/s (QPSK of DVB-S2)

FEC Decoder

1/2,3/5, 2/3, 3/4, 4/5,5/6,8/9,9/10 and 7/8 (QPSK)
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 and 9/10 (8PSK)

MPEG Transport Stream A/V Decoding
Transport Stream
Profile Level

MPEG-4 part 10 (H.264), MPEG-2, VC-1/WMV9, HD or SD video
decoding
Decoding of 1080p/60 AVC@L4.2, Dual HD AVC@L4.1
and MVC SHP@L4.1 video stream
3DTV decoding and display

Input Rate
Video Formats
Video Resolution

Max. 270Mbit/s
4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16 : 9
720 x 576i, 720 x 576p, 720 x 480i, 720 x 480p
1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p

Audio Decoding

MPEG1 I/II, MP3, Dolby Digital/DD+/Pulse, MPEG4 AAC/AAC+
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Audio Mode
Sampling Rate

Stereo/Joint stereo/Mono, Dolby AC-3
32KHz, 44.1KHz and 48KHz (According to input)

Main System
Main Processor
Memory

STi chipset
Flash-ROM : 256 Mbytes
SDRAM : 512 MBytes (DDR3)

Audio / Video & Data IN/OUT
RCA

CVBS Video Output, Audio L, R Output

SCART

CVBS / Audio Output, RGB Output

HDMI

Video & Audio Output

OPTIC

AC-3 Dolby Digital (SPDIF)

USB
ETHERNET
RS-232C

4*USB 2.0 Host Support (1 Front & 3 Rear)
RJ45 connector, 10/100M Base
9 pin D-SUB (Male) type, Transfer rate 115Kbps

Front Panel
Slot

2 Common interface & 1 Smart Card Slot

Display

7-Segments - 4 Digit

Buttons

3 Buttons(Standby, CH UP/DOWN)

Indicators

2 LEDs(Standby, Remote)
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Power Supply
Input Voltage
Type
Power Consumption
Standby Power
Protection

AC 100-250V~, 50/60Hz
SMPS
Max. 40W
Max. 0.5W
Separate Internal Fuse & Lighting protection

Physical Specification
Size (W x H x D)
Weight (Net)
Operating Temp.
Storage Temp.

260mm X 43mm X 180mm
1.1 Kg
0°C ~ +45°C
-10°C ~ +70°C
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Aantekeningen
Noteer hier bijvoorbeeld jouw eventueel aangepaste Diseqc Switch
instellingen, zodat je deze na een ‘reset naar fabrieksinstellingen’, waarna de
default menu instellingen gelden, snel weer kan aanpassen naar de voor jou
geldende waarden.
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Full HD Digitale Multimedia Satelliet Ontvanger

RE-4220HD S-PVR

