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Introductie 

Dank u voor het kiezen van PCzapper! PCzapper Basic is een 
complete oplossing voor iedereen met een op breedband internet 
aangesloten multimedia computer, die wil genieten van 
verschillende soorten streaming en digitale media op een normale 
televisie. 

Gebruik PCzapper om alles uit uw breedband verbinding te halen 
en uw gewone televisie te veranderen in een multimedia TV. 
Speel digitale media van uw computer direct af op uw televisie, 
ook als uw computer zich in een andere kamer bevindt. 

Met de PCzapper afstandsbediening activeert u de TV Portaal van 
waaruit u foto’s, films en muziek van uw computer kunt bekijken 
en/of beluisteren op uw televisietoestel. 

Daarnaast geeft het breedband TV portaal u toegang tot 
tienduizenden uren aan gratis video, radio en televisie. Op deze 
manier kunt u online televisieseries bekijken, naar internetradio 
luisteren, kijken naar televisie die via internet beschikbaar is en 
kunt u de nieuwste films direct bestellen en bekijken. 

PCzapper Basic bevat de volgende onderdelen: 

• PCzapper  Media ManagerTM   Dit is de programmatuur die 
u moet installeren op uw computer met breedband 
internet. 

• PCzapper  ConnectionTM   Verbindt uw computer met uw 
televisie met de speciale, dunne, tweeweg multikabel (15 
of 25 meter). 

• PCzapper  AfstandsbedieningTM   Bedien uw computer op 
afstand via uw televisiescherm. 

• PCzapper  TV PortaalTM   Een dagelijks bijgewerkt online 
TV portaal voor directe toegang tot streaming video, radio, 
en televisie via internet. 
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Wordt ook lid van onze gebruikersclub om het meeste uit uw 
PCzapper te halen! 
 
Hoe het werkt 
De PCzapperTM Media Manager programmatuur draait op de 
achtergrond op uw computer. De programmatuur ondersteunt een 
tweewegverbinding tussen uw computer en uw televisie. De 
afstandsbediening wordt gebruikt om uw computer te bedienen 
vanuit de comfortabele omgeving van, bijvoorbeeld, uw bank in 
de huiskamer. Het televisiescherm geeft de gebruikersinterface 
weer en toont de TV Portaal. De TV Portaal is gebouwd rondom de 
media die gedownload of beschikbaar is op uw computer aan de 
linkerkant, en bevat streaming media rechtstreeks vanaf internet 
aan de rechterkant. 

De PCzapperTM Media Manager ondersteunt verschillende 
beveiligingsopties zoals ouderlijk toezicht en betaling (zowel 
vooraf (prepaid) als achteraf (postpaid) voor bijvoorbeeld films. 
PCzapperTM Media Manager is zelf geen media speler maar maakt 
gebruik van onder andere Windows® Media Player en Cyberlink 
PowerDVD of InterVideo WinDVD®. Voor de beste 
gebruikservaring adviseren wij de installatie van de Real Media 
Player en/of een aantal codecs. 

In feite verandert de PCzapperTM Media Manager uw computer in 
een krachtige top box voor uw televisie. De computer kan op 
afstand bestuurd worden en kan gemakkelijk in een andere kamer 
staan. Het is niet nodig om uw computer in de woonkamer te 
zetten. PCzapper is een handige en makkelijke manier om de 
kracht van uw computer en internet in de woonkamer te beleven! 

Vanaf het moment dat u PCzapper opstart heeft u de beschikking 
over een ruim en uitgebreid aanbod van streaming audio en video 
bestanden die live of op afroep vanaf het internet beschikbaar 
zijn. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om uw eigen media, 
zoals homevideo’s, DVD’s of films te bekijken. 

PCzapper verandert televisiekijken in een echte, door u zelf 
gestuurde, multimedia ervaring! 
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1 Installatie en ondersteuning 
 
Wij verwijzen u naar onze installatiehandleiding voor instructies 
voor het installeren van PCzapper en het verbinden van uw 
computer en televisie. 
In het geval van problemen kunt u de veel gestelde vragen of 
gebruikersfora in het Support onderdeel van onze website 
raadplegen. 
In deze handleiding vindt u informatie over de geavanceerde 
opties en mogelijkheden die PCzapper u biedt. 
Deze handleiding is bijgewerkt voor de laatste versie van de 
PCzapperTM Media Manager. Zorg ervoor dat u de laatste versie 
geïnstalleerd heeft. Leden van de gebruikersclub krijgen 
automatisch een melding als er nieuwe versies beschikbaar zijn. 
Ook kunt u terecht op www.PCzapper.TV om te kijken of er een 
nieuwe versie beschikbaar is. 

Let Op! 

Om alles uit uw PCzapper te halen moet uw computer beschikken 
over een vrije seriële poort en een SVHS of samengestelde video 
uitgang. Als uw computer dit niet heeft, kunt u alsnog over alle 
functionaliteit van de PCzapperTM Media Manager beschikken: 

• Zonder een vrije seriële poort (zoals bij de meeste 
laptops)kunt u geen gebruik maken van de 
afstandsbediening, tenzij u gebruik maakt van een PCMCIA 
naar seriëel omvormer. Zonder afstandsbediening kunt u 
gebruik maken van uw toetsenbord of muis om door de TV 
Portaal te navigeren. 

• Op PC’s zonder één van bovengenoemde video-uitgangen 
(de meeste bedrijfscomputers) kunt wel gebruik maken 
van het PCzapper TV Portaal, maar het beeld zal op uw 
beeldscherm weergegeven worden in plaats van op uw 
televisie.
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2 Configuratie 
 

De PCzapper TV Portaal kan op twee manier opgestart worden: 

• Op uw computer door dubbel te klikken op het ikoon in uw 

taakbalk:  

• Via uw televisie door de menu knop op uw 
afstandsbediening in te drukken:  

Op uw computer kunt u de inhoud van de TV Portaal aanpassen. 
Via uw televisiescherm kunt de verschijningsvorm en de 
afspeelopties aanpassen. 

2.1 Introductie tot de TV Portaal 

Dubbelklik op het PCzapper ikoon rechtsonder in uw scherm. Het 
volgende venster zal worden weergegeven, wat de 
standaardinstellingen weergeeft: 
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De inhoud van het menu van de TV Portaal worden weergegeven 
in het linker venster. Sommige items hebben een map ikoon ( ), 
en anderen hebben een container ikoon ( ). Mappen verwijzen 
naar media op uw computer en containers naar online media. De 
inhoud van een map kan worden veranderd door de gebruiker, 
terwijl de inhoud van een container alleen door de eigenaar van 
die container gewijzigd kan worden. De inhoud van een map kan 
dus alleen door één gebruiker worden bekeken, terwijl alle 
gebruikers van PCzapper de inhoud van een container kunnen 
bekijken. De toegang tot containers kan gelimiteerd zijn, 
afhankelijk van de inhoud van die container. 
 
Zowel de mappen als containers op de openingspagina van de TV 
Portaal kunnen niet verwijderd of aangepast worden, en er 
kunnen ook geen nieuwe mappen of containers worden 
toegevoegd. Submappen (mappen op minimaal één niveau onder 
de mappen op de openingspagina) kunnen vrij veranderd, 
toegevoegd, of verwijderd worden. Ook kunt in deze submappen 
containers toevoegen. 
 
2.2 De inhoud van de TV Portaal veranderen 
 
Gebruik de twee vensters aan de rechterkant om te selecteren 
wat u toe wilt voegen aan de TV Portaal. Het bovenste venster 
geeft de bestanden weer die op uw computer staan (de 
“Browser”). Het onderste venster geef de inhoud weer van de 
map die u in het browser venster geselecteerd heeft. Selecteer 
hier de bestanden die u toe wil voegen. Om de selectie te 
limiteren tot één of meerdere mediatypes kunt u die selecteren in 
het rechtervenster. 
 
PCzapper stelt u in staat om een onbeperkt aantal submappen te 
maken in de TV Portaal. Om een map of mediabestand toe te 
voegen aan de TV Portaal sleept u simpelweg de gewenste map of 
het gewenste bestand van één van de twee rechter vensters naar 
het linker venster, waar het toegevoegd wordt aan de TV Portaal. 
U kunt ook de map die u toe wilt voegen selecteren en op  
klikken.  
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Het volgende menu zal dan verschijnen: 
 

  
 
 

 
Als u voor “Importeer statische map” kiest zal de TV Portaal de 
huidige map toevoegen en zullen veranderingen in die map (zoals 
het toevoegen van bestanden) geen effect hebben op de TV 
Portaal. U maakt hiermee een statische map aan in uw TV Portaal. 
Deze statische mappen worden aangeduid met dit ikoon: . 
Als u wilt dat PCzapper automatisch de TV Portaal aanpast aan de 
inhoud van deze map, kiest u voor “Voeg dynamische map toe”. U 
voegt dan een dynamische map toe, zodat wijzigingen in de 
inhoud van deze map op uw harde schijf direct terugkomen in de 
TV Portaal. Deze dynamische mappen worden aangeduid met 
hetzelfde ikoon als statische mappen met een L (van het engelse 
“Linked”, verbonden) erin: . 
 
Een derde manier om media toe te voegen is door de map van uw 
keuze te selecteren in het linker venster, en daarna op de “Voeg 
menu item toe” knop ( ) te klikken. Het volgende menu zal nu te 
voorschijn komen: 
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Via “Voeg muziek toe” kunt u één muziek nummer of audiostream 
toevoegen, die zowel vanaf de harde schijf als van internet kan 
komen. U kunt het nummer of de stream elke naam geven die u 
wil. Als de link die u opgeeft een online radio station is, zorg dan 
dat “Streaming content” aan staat. 
 

 
Via ”Voeg video toe” kunt u één videobestand of videostream 
toevoegen, die zowel vanaf de harde schijf als vanaf internet kan 
komen. U kunt het fragment elke naam geven die u wilt. Als het 
een link is naar een live video stream op internet, zoals een 
televisiestation op internet, zorg dan dat “Streaming content” aan 
staat. Ook kunt u zelf selecteren welke speler u voor dit item wilt 
gebruiken. 
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Via ”Voeg plaatje toe” kunt u één afbeelding toe voegen aan de 
TV Portaal. Ook hier kan de afbeelding zowel van uw harde schijf 
als van internet komen. 
 

 
Via ”Voeg DVD controller toe” kunt u een extra link toevoegen 
naar uw DVD speler. 
 
Via ”Voeg weblink toe” kunt u een link naar een website 
toevoegen. Zodra u deze link opent zal de website weergegeven 
worden in de TV Portaal. Let er wel op dat het scherm van een TV 
niet erg geschikt is om normale websites op te bekijken. 
 
Via ”Voeg script toe” kunt u een PCzapper script toevoegen. Dit is 
een optie die bedoeld is voor gevorderde gebruikers. U kunt meer 
lezen over PCzapper scripts in hoofdstuk 2.5 van deze 
handleiding. 
 
Via ”Voeg statische map toe” kunt u een submap toevoegen in de 
huidige map. U kunt zo veel submappen toevoegen als u zelf wilt. 
 
Via “Voeg container toe” kunt u een link toevoegen naar een 
online container. Containers zijn op XML gebaseerde bestanden 
met een .pbc extensie. In de volgende paragraaf vindt u meer 
informatie over containers. 
 
Om er zeker van te zijn dat u de correcte link heeft ingetypt of 
gekopieerd kunt u controleren of u het bestand af kan spelen.  
Dubbelklik hiervoor op het bestand en klik daarna rechts in het 
menu en kies voor “Speel”. 
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Gebruik de pijlen omhoog en omlaag en de verwijder knop ( ) 
om submappen, containers, of bestanden uit het menu te halen, 
of om de volgorde te veranderen waarin ze weer worden gegeven. 
Deze opties zijn alleen beschikbaar op het tweede niveau! 
Als u klaar bent klikt up op “Ok” om uw wijzigingen op te slaan en 
kunt u genieten van uw persoonlijke TV Portaal. 
 
2.3 Containers 
 
De mogelijkheid om direct van online audio en video te genieten 
op elke normale televisie is één van de krachtigste mogelijkheden 
van PCzapper. De unieke container technologie van PCzapper stelt 
elke gebruiker in staat om online media te gebruiken alsof het 
gewone bestanden op de harde schijf zijn. Containers zijn online 
mappen die links bevatten naar media bestanden. 
De hoofdpagina van de TV Portaal bevat vijf containers. Elk van 
deze containers kan zelf weer een ongelimiteerd aantal 
subcontainers hebben, net zoals uw mappen een ongelimiteerd 
aantal submappen kunnen hebben. De standaardinstellingen voor 
deze containers hangen af van het door u gekozen land tijdens de 
installatie. Zo zal een gebruiker uit Nederland een ander TV 
Portaal hebben dan een gebruiker uit bijvoorbeeld Denemarken. 
De standaardinstellingen kunnen na de installatie niet meer 
gewijzigd worden. 
De inhoud van de containers op de hoofdpagina wordt beheerd 
door de redactie van PCzapper.TV BV. Voor elk land waar 
PCzapper wordt verkocht is er een ander TV Portaal. 
Hoewel het niet mogelijk is om de inhoud van de containers in de 
TV Portaal te veranderen, is het wel mogelijk om containers toe te 
voegen aan de statische folders die het door de gebruiker 
aanpasbare deel van de TV Portaal bevatten. Er bestaan drie 
verschillende soorten containers. 
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• Internationale containers; deze zijn geen onderdeel van 
de standaard TV Portaal. Deze containers worden 
bijgehouden voor 
PCZapper.TV BV. 
De meeste 
gebruikers zullen 
deze containers 
zien als 
buitenlandse 
containers, omdat 
ze links naar media 
in andere talen 
bevatten. Deze 
containers zijn 
beschikbaar via de 
Containers tab in  
het venster 
rechtsboven in het 
configuratie 
scherm. Elk van 
deze containers kan naar een folder naar keuze gesleept 
worden, zodat deze beschikbaar is in de TV Portaal. 

• Premium containers; deze worden beheerd door officiële 
partners van PCzapper.TV BV. Deze containers bevatten 
meestal media waarvoor de toegang gelimiteerd is tot 
bepaalde gebruikers, of waarvoor op een bepaalde manier 
betaald moet worden. Premium containers zijn altijd 
geïntegreerd in de TV Portaal en hoeven niet door de 
gebruiker toegevoegd te worden. 

• Community containers; deze worden gemaakt en 
beheerd door actieve gebruikers. Deze containers kunnen 
overal op internet gevonden worden. Community 
containers kunnen handmatig worden toegevoegd aan de 
TV Portaal. Selecteer de map waar je deze container toe 
wil voegen en klik op de “Voeg menu item toe” knop ( ), 
en kies dan voor “Voeg container toe”. Community 
containers kunnen ook door de redactie van PCzapper.TV 
BV toegevoegd worden aan de TV Portaal en verschijnen 
dan in het Community gedeelte van de gebruikersclub 
(user club).. 
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Containers hebben de *.pbc bestandsextensie (dit staat voor 
PCzapper Broadband Container). Deze PBC-bestanden zijn 
gebaseerd op XML. Voor gevorderde gebruikers die zelf containers 
willen maken is er een ontwikkelaarspakket beschikbaar. 
Hiernaast zijn er voor de community ook diensten beschikbaar 
zodat iedereen makkelijk online audio en video links toe kan 
voegen. Door het gebruik van deze diensten kunnen gebruikers 
samen werken aan een container. Raadpleeg voor meer 
informatie het community gedeelte op www.PCzapper.TV . 
 
2.4 Scripts (voor gevorderde gebruikers) 

Via scripts kunt u vrijwel elk apparaat, zoals een TV-kaart of 
webcam, bedienen via de PCzapper afstandsbediening en uw 
televisie. 

Met scripts kunnen de mogelijkheden van PCzapper uitgebreid 
worden. Scripts worden, net zoals community containers, 
gemaakt en onderhouden door gebruikers van PCzapper. Doordat 
gebruikers dit doen kunt u overal op internet PCzapper scripts 
tegenkomen. Als u lid bent van de PCzapper gebruikersclub kunt 
u meer informatie over scripts krijgen die op dit moment 
ontwikkeld worden. 
Als u een script gevonden heeft en wil gebruiken, moet u dit 
toevoegen aan de TV Portaal. Selecteer aan de linkerkant de map 
waarin u het script toe wil voegen en klik hierna op de knop om 
een item toe te voegen ( ).  Kies nu voor “Voeg script toe”. Zorg 
ervoor dat het script is opgeslagen op de harde schijf van uw 
computer. 

Scripts worden aangeduid met de *.psm bestandsextensie (dit 
staat voor PCzapper Scripting Module). PCzapper scripts bestaan 
uit een combinatie van XML en Visual Basic Script of Javascript. 
Het maken van scripts is geavanceerd, en alleen voor gevorderde 
gebruikers. Voor gebruikers die lid willen worden van de ontwikkel 
community is er een ontwikkelaarspakket beschikbaar. Zie het 
community gedeelte op www.PCzapper.TV voor meer informatie 
over dit onderwerp. 
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2.5 Plugins (voor gevorderde gebruikers) 
 
Met plugins kan PCzapper compleet aangepast worden aan uw 
eigen voorkeuren. Net zoals scripts worden plugins aangeduid 
met de *.psm bestandsextentie. Dit is ook een functie die alleen 
voor gevorderde gebruikers aangeraden wordt. U kunt uw plugins 
beheren via het “Plugins” tabblad in het scherm rechtsboven in 
het configuratiescherm. 
 
Zorg ervoor dat de plugin die u toe wil voegen ergens op uw 
harde schijf opgeslagen is. Klik op “Toevoegen” om een nieuwe 
plugin toe te voegen. De plugin stelt u in staat om een specifiek 
programma te starten wanneer een bestand met de gekozen 
extensie wordt gekozen in de TV Portaal. Om automatisch de 
juiste applicatie te starten voor een bestandsextensie klikt u op 
de “Associaties” knop en voegt u een nieuwe associatie toe door 
de extensie en de plugin te combineren. In het voorbeeld 
hieronder is een plugin toegevoegd waardoor elk *.mov bestand 
zal worden afgespeeld met Quicktime als de standaard speler.  
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Voor gebruikers die lid willen worden van de 
ontwikkelaarscommunity is er een ontwikkelaarspakket 
beschikbaar. Zie het community gedeelte op www.PCZapper.TV 
voor meer informatie.
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3 De TV Portaal 
De betekenis van de knoppen op de afstandsbediening. 
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1 PC OFF Schakelt de computer uit 

2 EPG Elektronische programmagids 

3 Alfa-numerieke 
toetsen 

Afhankelijk van de applicatie kunt u 
hiermee cijfers of letters invoeren. Letters 
invoeren gebeurt via de letters onder de 
knop: druk éénmaal op 2 voor de A, 
tweemaal voor de B, en driemaal voor de 
C. 

4 Help Online toegang tot hulp bij onderdelen van 
de TV Portaal. 

5 Navigatie 
knoppen 

Via de pijltjestoetsen kunt u door het 
menu navigeren en via Ok selecteert u de 
gewenste keuze. 

6 Menu Start de TV Portaal. Als de TV Portaal al 
zichtbaar is en u drukt (nogmaals) op 
Menu zal het configuratiemenu op uw 
scherm weergegeven worden. 

7 PVR knoppen Opnemen, Stop, Pauze en Afspelen. 

8 Spoelen Vorige, Snel achteruit spelen, Snel vooruit 
spelen en Volgende. 

9 Programmeer-
bare knoppen 

Kort indrukken activeert de knop, lang 
indrukken programmeert de knop. 

10 Schakelknop Schakel tussen het PC en het TV scherm; 
éénmaal indrukken opent de TV Portaal. 

11 Functietoets Macro’s 

12 Kanaal Kanaal wisselen (volgende, vorige) 
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13 Volume Volume aanpassen. 

14 Dempen Schakelt het geluid in of uit 

15 Back Kort indrukken om één niveau terug te 
gaan, lang indrukken om terug te gaan 
naar het hoofdmenu. 

 
Als de TV Portaal niet zichtbaar is (maar het achtergrondscherm 
van uw computer wel)kan de afstandsbediening gebruikt worden 
om de muisaanwijzer te bedienen. 
 
3.1 Navigeren door de TV Portaal 
 
Als de computer opgestart is, PCzapper op de achtergrond draait 
en u op uw televisietoestel het juiste externe kanaal heeft 
geselecteerd, drukt u op de PC/TV knop om de TV Portaal te 
starten. 
 

 

Gebruik de pijltjestoetsen op uw afstandsbediening om door het 
menu heen te navigeren en OK om uw keuze te bevestigen. 
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Om muziek of een film af te spelen, of om afbeeldingen te 
bekijken, selecteert u het bestand van uw keuze en klikt u op 
“Afspelen” of  “OK”. U kunt het afspelen onderbreken door op 
“Stop” te drukken. U kunt vooruit of achteruit spoelen door op de  
knoppen voor versneld vooruit of achteruit spelen te drukken. Bij 
interactieve televisie kunt niet voor- of achteruit spoelen. 
 
Als een muziekbestand klaar is met afspelen zal automatisch het 
volgende bestand in de map afgespeeld worden. Als u op 
“Afspelen” drukt in een map met afbeeldingen zullen deze na 
elkaar weergegeven worden met een bepaalde interval tussen de 
afbeeldingen. De tijd tussen twee opeenvolgende foto’s in de dia 
show kunt u instellen via de Menu knop. Het afspelen kan 
gepauzeerd worden via de “Pauze” knop, en het volume kan 
vanzelfsprekend aangepast worden via de volume knoppen. 
 
In de menu’s van de TV Portaal worden een aantal verschillende 
ikonen gebruikt om het type media aan te geven dat bij een 
bepaalde naam hoort. De volgende ikonen worden hiervoor 
gebruikt: 
 

 

Afbeelding Afbeeldingen met de extensies: .GIF / 
.JPG / .JPEG / .PNG / .BMP

 
Opgeslagen 
Video 

Films met de extensies: .AVI / .MPG / 
.ASX / .MPEG / .MOV / .RV / .MS-DVR

 
Streaming 
Video / TV 

Films met de extensies: .WMV/ .RMV /  
.3GPP 

 
Opgeslagen 
Muziek 

Audiobestanden met de extensies: .MP3 
/ .WAV / .AIFF / .MIDI / .ASF / .AAC /  
.OGG

 
Streaming 
Muziek (Radio) 

Audiobestanden met de extensies:: 
.WMA / .RM
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DVD Speler DVD speler of DVD bestanden met de 

extensies: .VOB / .IFO

 
Internet Link Links naar het internet met de extensies: 

.html / .htm / .php / .asp 

 
Statische Map PCzapper virtuele lokale map: nieuwe 

inhoud moet handmatig toegevoegd 
worden. 

 
Dynamische 
Map 

PCzapper virtuele lokale map: inhoud 
gelijk aan de map op uw computer. 

 
Container Online map gebaseerd op de PCzapper 

Breedband Container XML definitie met 
de extensie: .PBC 

 
Afspeellijst PCzapper voorgedefineerde afspeel index 

lijst 

 

3.2 Pop-up menu’s 

Om de TV Portaal aan te passen aan uw wensen, gebruikt u de 
pop-up menu’s die u op kunt roepen via de “Menu” knop op uw 
afstandsbediening. De pop-up menu’s worden direct op het 
televisiescherm weergegeven. 

Er zijn vier verschillende pop-up menu’s: 

• Gewoon 

• Audio 

• Video 

• Thema / Systeem 
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Sommige van deze pop-up menu’s hebben submenu’s om meer 
instellingen aan te bieden. 

Als u de TV Portaal geopend heeft, klikt u op de “Menu” knop op 
uw afstandsbediening om de pop-up menu’s te openen. Gebruik 
de pijltjestoetsen op uw afstandsbediening om door de 
verschillende pop-up menu’s te bladeren en de instellingen aan te 
passen. 

 

3.2.1 Gewoon 

De eerste pop-up die u tegen komt is “Gewoon”. Dit menu kunt u 
gebruiken om de lay-out van de TV Portaal aan te passen. 

 

Blader door de pop-up’s 

 Sorteer mappen 

 Afspeellijst bewerken 

 Bestand of map hernoemen 

 Aantal zichtbare regels 

 Zet statusbalk aan/uit 

 

Stel uw voorkeursinstellingen in door naar het item van uw keuze 
te navigeren met de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag), en pas 
daarna de instelling aan via de pijltjes naar links en naar rechts. 
Druk op “Ok” om uw keuze te selecteren, en op “Back” om het 
pop-up menu te verlaten. 
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3.2.2 Audio 

Het volgende pop-up menu is voor audio. Via dit menu kunt u 
instellen hoe audiobestanden afgespeeld worden. 

 

 Blader door de pop-up’s 

 Speel het gekozen item af 

 Afspeellijst bewerken 

 Willekeurig afspelen 

 Huidige bestand herhalen 

 Bereik instellingen 

 Speel 5 sec. per bestand 

 Animatie tijdens adspelen 

 

menu waarmee u de inhoud va  

 Speel dit type items af 

 Voeg huidige bestand toe 

nd 

 

Als u de “Afspeellijst” optie selecteert opent er een sub pop-up 

n de afspeellijst aan kunt passen.

 Verplaats het huidige besta

 Open de afspeellijst map  

 Zet snelkoppelingen aan/uit
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Als u op de “Menu” knop drukt als u de afspeellijst geopend heeft, 

 Blader door de pop-up’s  

 Speel dit type items af 

d 

nd 

In de Party Jukebox mode worden bestanden direct toegevoegd 

oor de pop-up’s 

 

De optie om de Jukebox map te openen is alleen beschikbaar als 
u zich nog niet in de Jukebox map bevindt. 

opent het pop-up menu “Afspeellijst”. 

 

 Verwijder huidige bestan

 Willekeurige volgorde 

 Herhaal afspelen besta

 Snelkoppelingen aan/uit 

 Party Jukebox mode 

 

aan de afspeellijst als u ze selecteert. Als u in de Party Jukebox 
mode op de “Menu” knop drukt, opent het pop-up menu “Party 
Jukebox”. 

 Blader d

 Open de Jukebox map 

 Verwijder bestanden 

 Verlaat Jukebox mode
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3.2.3 Video 

De volgende pop-up is voor video. U kunt deze pop-up gebruiken 
gen voor het afspelen van videobestanden aan te 

heeft u ook toegang tot het 
DVD pop-up menu. 

ken 

nu 

om de instellin
passen. 

 Blader door de pop-up’s 

 Afspeellijst submenu 

 Willekeurige volgorde 

 Herhaal huidige film 

 Bereik instellingen 

 

Als u een DVD aan het kijken bent 

 Beheer DVD-bladwijzers 

 Schakel tussen hoofdstuk

 Selecteer ondertitels 

 Stelt spoelsnelheid in 

 Ga naar DVD hoofdme

 Statusbalk aan/uit 

 

© 2005 PCzapper.TV BV  v 4.0.14                



25

3.2.4 Foto 

Het volgende pop-up menu is voor afbeeldingen. Gebruik dit om 
de voorkeursinstellingen voor het weergeven van foto’s aan te 
passen. 

 Blader door de pop-up’s  

 Afspeellijst submenu 

 Volledige schermgrootte 

 Tijd voor wisselen (sec) 

 Omschrijving tonen 

 Bestand of map hernoemen 

 Als achtergrond gebruiken 

 

Als u “Hernoem” selecteert opent er een pop-up scherm waar u 
de naam kunt wijzigen. De nieuwe naam kunt u intoetsen via de 
cijfertoetsen. 

 

 Druk éénmaal op “2” voor A, 
tweemaal voor B, driemaal voor C, etc. 

 

 Kort indrukken om laatste teken te 
verwijderen, lang indrukken om hele 
regel te verwijderen 

 Gebruik Shift om nummers of hoofd-
/kleine letters in te voeren 
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3.2.5 Thema 
 
De achtergrond van de TV Portaal kunt u eventueel aanpassen 
aan uw eigen wensen. Dit kan via het pop-up menu ”Thema”. 

    Blader door de pop-up’s 

 Verander thema 

    Achtergrond uit huidige map 

 

Daarnaast kan de TV portaal nog verder worden aangepast om zo 
de leesbaarheid te verbeteren. 

 

 Blader door de pop-up’s 

 Verander thema 

 Afbeelding uit map 

 Balk  

 Verander balk kleur 

 Verander tekst kleur 

 Verander selectiekleur 

 Verander titel kleuren 

 Verander menu kleuren 

 Bijwerken / Verwijderen 
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3.2.6 Systeem 

Via het pop-up menu “Systeem” kunt u de computer in slaapstand 
zetten of volledig uitschakelen. 

 

 Blader door de pop-up’s 

 PC in slaapstand zetten 

 PC uitschakelen 

 

3.3 Gebruik afspeellijst en Party Jukebox 
 
3.3.1 Afspeellijst 
 
Om gemakkelijk een afspeellijst samen te stellen voert u de 
volgende handelingen uit. 
 
Druk de “Menu” knop in en selecteer het pop-up menu 
“Afspeellijst”. Blader naar beneden via het pijltje naar beneden op 
de afstandsbediening en selecteer “Shortcuts”. Druk éénmaal op 
het pijltje naar rechts om deze optie in te schakelen. Druk op 
“Menu” of “Back” om het pop-up menu weer te laten verdwijnen. 
U kunt nu vrij door de TV Portaal navigeren en elk bestand dat u 
wilt toevoegen aan de afspeellijst. Om een bestand toe te voegen, 
selecteert u het bestand en drukt u één seconde lang op de “Ok” 
knop. 
 
Om uw afspeellijst af te spelen drukt u op “Menu” en selecteert u 
het pop-up menu “Afspeellijst”. Selecteer nu de “Speel” optie. 
Gebruik de pijltjes naar links en naar rechts om te schakelen 
tussen audio, video, en afbeeldingen. Als u voor afbeeldingen 
kiest wordt een diavoorstelling weergegeven. 
Druk op “Ok” om uw selectie af te ronden en uw afspeellijst te 
bekijken en/of te beluisteren. 
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3.3.2 Party Jukebox (Alleen voor muziek) 
 
Druk op “Menu” en selecteer het pop-up menu “Afspeellijst”. 
Selecteer in dit menu via de pijltjes omhoog en omlaag op uw 
afstandsbediening de “Party Jukebox” optie en druk op “Ok” om 
de Party Jukebox te activeren. U kunt nu gewoon door de TV 
Portaal heen bladeren en bestanden selecteren door op “Ok” of 
“Afspelen” te drukken. 
 
Wanneer u een bestand selecteert wordt deze automatisch aan de 
Jukebox toegevoegd. De Jukebox zal meteen gaan spelen zodra 
het eerste muziekbestand wordt toegevoegd. 
 
Het voordeel van de Party Jukebox is dat u gewoon door het 
menu heen kunt bladeren om nieuwe bestanden aan de 
afspeellijst van uw Jukebox toe kunt voegen, terwijl de huidige 
afspeellijst afgespeeld wordt. Nieuwe bestanden komen achteraan 
in de afspeellijst te staan, net als bij een echte jukebox!
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4 Randapparatuur Instellen 
Om de instellingen van de randapparatuur bij uw computer 
(videokaart en seriële poort) in te stellen, dubbelklikt u op het 
PCzapper ikoon rechtsonder in uw scherm en opent u het tabblad 
“Instellingen”. Het volgende venster wordt nu op uw scherm 
weergegeven. 

 
4.1 TV Output 
 
Als uw videokaart van nVIDIA of ATI is (zoals bij bijna alle privé 
computers) zal PCzapper de videokaart tijdens de installatie 
herkend hebben zal deze automatisch goed ingesteld zijn voor het 
gebruik met PCzapper. Standaard is PCzapper geconfigureerd om 
te schakelen tussen uw computer en uw televisie; óf uw 
computer, óf uw televisie zal het beeld weergeven, niet beide 
tegelijkertijd.  
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De afstandsbediening van de PCzapper Basic heeft een 
speciale knop (TV/PC, rechtsboven op uw afstands-
bediening) om gemakkelijk tussen uw computer en uw 

televisie te schakelen. Hierdoor heeft u de blauwe knop niet nodig 
om te schakelen tussen uw computer en uw televisie. 
 
Als u PCzapper gebruikt op een computer die geen videokaart van 
ATI of nVIDIA heeft, zal dit handmatig moeten worden ingesteld 
door middel van toetsencombinaties. Deze toetsencombinaties 
kunnen meestal worden ingesteld in het Configuratiescherm. 
 
Om de standaardinstellingen aan te passen of om de videokaart 
handmatig in te stellen klikt u op de knop “Instellingen”. 
Afhankelijk van het type videokaart in uw computer zal er een 
ander configuratiescherm weergegeven worden: 

• voor nVIDIA videokaarten 
• voor ATI videokaarten 
• voor overige videokaarten, zoals bijv. van Intel 

 
4.1.1 Een nVIDIA videokaart instellen 
 

Zodra u op “Instellingen” klikt zal de PCzapper Media Manager 
een nieuw venster openen waar de huidige instellingen voor uw 
videokaart weergegeven worden en waar u deze aan kunt passen. 
Het “Detonator” stuurprogramma is universeel voor alle nVidia 
videokaarten in privé-computers. Het stuurprogramma is geschikt 
voor alle GeForce en TNT videokaarten van nVidia. 

De standaardinstellingen kunnen handmatig gewijzigd worden. 

• Het beste resultaat wordt bereikt als u de menu resolutie op 
“Full Screen” zet. U kunt ook een aangepaste resolutie kiezen, 
maar dit kan voor een slechter beeld zorgen. 

• Het TV Out formaat in Europa is PAL, in de VS is dit NTSC. Het 
precieze formaat hangt af van uw locatie. In Nederland is dit 
doorgaans PAL-G (dus kiest u voor “PAL-B/D/G/H/I”).

© 2005 PCzapper.TV BV  v 4.0.14                



31

 

• Als u ”Dual View” aan zet kunnen zowel de monitor van uw 
computer als uw televisiescherm gelijktijdig gebruikt worden. 
De monitor van uw computer zal het primaire scherm (het 
bureaublad) weergeven, en de PCzapper TV Portaal zal op uw 
secundaire scherm (uw TV) weergegeven worden. In ”Dual 
View” mode kan iemand anders gewoon de computer 
gebruiken terwijl u geniet van de TV Portaal. 

 
 Let Op! 

Niet alle versies van het nVidia stuurprogramma ondersteunen 
“Dual View” goed. Het wordt aangeraden om “Dual View” alleen te 
gebruiken op moderne videokaarten en altijd met de laatste 
versie van het stuurprogramma geïnstalleerd (zie 
http://www.nvidia.com/ voor meer informatie). Afhankelijk van 
uw videokaart kan het televisiebeeld even flikkeren als de 
PCzapper TV Portal opgestart wordt. 
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Druk op “Start wizard..” en daarna op “Volgende” om in te stellen 
hoe uw videokaart moet reageren als u op de “PC/TV” knop op uw 
afstandsbediening drukt. 

• Schakelen via TVTool wordt alleen aangeraden voor 
gevordere gebruikers, en vereist de installatie van een 
extra programma. 

• Als u kiest voor automatisch schakelen zijn er 2 opties: 

o Dual View niet ingeschakeld: Als u op de “PC/TV” 
knop op uw afstandsbediening drukt zal de monitor 
van uw computer uitgeschakeld worden en zal het 
normale beeld op uw TV worden weergegeven. Als 
u nu op de “Menu” knop drukt zal de TV Portaal op 
uw televisiescherm worden weergegeven. 

o Dual View ingeschakeld: Gebruik de “PC/TV” knop 
op uw afstandsbediening om de “Dual View” in te 
schakelen. Als u op de “Menu” knop op uw 
afstandsbediening druk zal de TV Portaal opgestart 
worden. 
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Schakelen met toetsencombinaties kan gekozen worden als u een 
andere instelling wilt of als uw videokaart geen automatisch 
schakelen ondersteunt. Afhankelijk van uw videokaart worden één 
of meer toetsencombinaties gebruikt om te wisselen tussen uw 
monitor en uw televisiescherm. Voor meer informatie over deze 
opties verwijzen wij u naar paragraaf 3.1.3. 
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4.1.2 Een ATI videokaart instellen 
 
Klik op “Start wizard..” en daarna op “Volgende”. Het volgende 
venster zal nu worden weergegeven: 
 

 
 
PCzapper heeft gevonden welke videokaart en welke versie van 
het stuurprogramma u heeft. Het wordt aangeraden om het 
nieuwste stuurprogramma voor uw videokaart te installeren. U 
kunt terecht op http://support.ati.com/ voor de nieuwste versies. 
Als u een nieuw stuurprogramma installeert moet u hier op 
“Annuleren” klikken en de wizard opnieuw starten als het 
bijgewerkte stuurprogramma geïnstalleerd is. 
 
Klik op “Volgende” om uw videokaart in te stellen voor het 
gebruikt met PCzapper Media Manager. Het volgende scherm 
wordt nu weergegeven. 
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Selecteer de optie naar keuze: 
• Automatic switching is de standaard instelling. Het beeld 

wordt óf op uw monitor óf op uw televisiescherm 
weergegeven. Als u op de “PC/TV” knop op uw 
afstandsbediening drukt zal uw monitor uitgeschakeld worden 
en zal het beeld op uw televisie te zien zijn. Als u op de 
“Menu” knop op uw afstandsbediening drukt zal dit ook 
gebeuren, en zal de TV Portaal direct op uw televisiescherm 
worden opgestart.  

• Dual view is voor moderne videokaarten. Als u deze optie 
kiest zal uw videokaart het bureaublad op uw monitor 
weergeven, en tegelijkertijd de TV Portaal op uw televisie. 
Hierdoor kunt u genieten van uw media in de TV Portaal 
terwijl iemand anders gewoon door kan werken op uw 
computer. Houd er rekening mee dat deze mode extra veel 
van uw computer vraagt en kan zorgen voor schokken bij het 
afspelen en flikkeringen bij het wisselen van media. De Dual 
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View mode kan aan of uit gezet worden met de “PC/TV” knop 
op uw afstandsbediening. 

• Hotkey switching is voor videokaarten die geen schakelen 
onderstunnen. De wizard zal u helpen om uw videokaart in te 
stellen, waarna u via de PC/TV knop tussen uw monitor en uw 
televisie kunt schakelen. 

• Manual set up is een laatste redmiddel als PCzapper uw 
videokaart niet kan herkennen. In de geavanceerde 
instellingen van uw videokaart kunt u sneltoetsen instellen 
waarmee u kunt schakelen tussen uw monitor en uw televisie.  

 
Kies de optie die het beste bij uw situatie past en klik op 
“Volgende” om verder te gaan. Als er verder geen informatie 
meer benodigd is zal de wizard afsluiten. Alleen als u heeft 
gekozen voor een handmatige instelling gaat de wizard door. 
 
4.1.3 Een andere (niet ondersteunde) videokaart instellen 
 
Voordat u een andere videokaart probeert in te stellen moet u 
achterhalen via welke sneltoetsen u kunt schakelen tussen uw 
monitor en uw televisie. De procedure hiervoor is verschillend en 
afhankelijk van uw videokaart. Als uw videokaart schakelen via 
sneltoetsen niet ondersteunt, kan de PCzapper Media Manager 
niet automatisch schakelen. 
 
Klik met uw rechter muiskop op het bureaublad van uw computer, 
ga naar “Eigenschappen”, daarna naar “Instellingen”, en klik 
daarna op “Geavanceerd”. Selecteer nu het tabblad van uw 
videokaart. Zoek nu naar “Eigenschappen” en daarna naar 
“Sneltoetsen”. 
 
Zoek nu welke sneltoetsen er gebruikt worden om te schakelen. 
Het kan zijn dat u dit nog aan moet zetten. Als u de sneltoetsen 
gevonden heeft, schrijft u deze op zodat u ze later in kunt stellen. 
Het kan zijn dat u aparte sneltoetsen nodig heeft om te wisselen 
van uw monitor naar uw televisie en van uw televisie naar uw 
monitor. 
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Als er geen mogelijkheid is om sneltoetsen in te stellen kunt u 
proberen om voor “Kloon” of “Dual View” of iets vergelijkbaars te 
kiezen. 
Bij het instellen van PCzapper moet u de zojuist gevonden 
sneltoetsen instellen. Het volgende venster wordt weergegeven. 
 

electeer “Een toetsencombinatie” als dezelfde sneltoetsen 

er 

 
S
worden gebruikt om te wisselen van en naar uw televisie, en 
selecteer “Twee toetsencombinaties” als u hiervoor verschillende 
sneltoetsen nodig heeft. Klik op “Volgende” om verder te gaan. 
Als u één sneltoets nodig heeft zal het volgende venst
weergegeven worden. Voer de sneltoets in en druk op “Volgende” 
om verder te gaan. 
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Als u twee sneltoetsen nodig heeft zal het volgende venster 
worden weergegeven. Ook hier stelt u in welke sneltoetsen u 
gebruikt om te schakelen. Let er wel op dat u de goede 
sneltoetsen gebruikt! Druk op “Volgende” om verder te gaan en 
de wizard af te sluiten. 
 
4.2 Datapoort 

Om de afstandsbediening goed in te stellen klikt u op “Instellen 
IR”. Klik nu op “Start wizard” om de juiste datapoort in te stellen. 
Het volgende scherm wordt nu weergegeven. 
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Als u dit scherm ziet pakt u uw afstandsbediening en richt u deze 
op de infraroodontvanger van uw PCzapper. U moet nu een 
willekeurige knop op uw afstandsbediening indrukken, zodat de 
wizard een signaal ontvangt als deze uw seriële poorten 
doorloopt. De wizard zal bij uw eerste seriële poort (doorgaans 
COM1) beginnen met zoeken en alle poorten aflopen tot het een 
signaal ontvangt. Zodra de wizard een signaal van uw 
afstandsbediening ontvangt zal deze gelijk stoppen met zoeken. 

Selecteer de gevonden poort en druk op “Doorgaan” om de wizard 
af te sluiten 

Om het zoeken tussentijds te beëindigen (en de juist epport 
handmatig in te stellen) klikt u op “Sluiten” en wacht u tot de 
wizard klaar is met zoeken. Dit kan even duren, maar doorgaans 
duurt dit niet langer dan één minuut. 
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4.3 Taal 
 
De taal van de PCzapper Media Manager kan eenvoudig veranderd 
worden. U kunt een voorkeurstaal kiezen uit de beschikbare talen. 
Als u de taal verandert heeft dit geen effect op uw instellingen 
van de TV Portaal. 
 
4.4 Geavanceerd 

Als uw computer altijd aangesloten is op internet als u PCzapper 
gebruikt, maar als PCzapper aangeeft dat het geen verbinding kan 
vinden, selecteert u “Always assume an open internet connection” 
om dit probleem op te lossen. 

“Disable info tag reading” kan ingeschakeld worden om het 
bijwerken van dynamische mappen te versnellen. Normaal 
gesproken zal PCzapper proberen om de titel en artiest uit het 
bestand uit te lezen. Als u deze optie inschakelt zal PCzapper 
proberen om dit uit de bestandsnaam af te leiden. 

Als u problemen heeft met het uitschakelen van uw PC via de 
afstandsbediening, kunt u “Version 2.3 shutdown 
method” selecteren. Dit kan het probleem oplossen.

© 2005 PCzapper.TV BV  v 4.0.14                



41

5 Veiligheid 
 
Om snel gebruik te bevorderen en misbruik te voorkomen heeft 
PCzapper een aantal veiligheidsopties. Om deze in te stellen 
dubbelklikt u op het PCzapper ikoon rechts onder in uw scherm en 
selecteert u het tabblad “Veiligheid”. Het volgende venster wordt 
nu weergegeven. 
 

 
5.1 Windows Auto Login 
 
“Auto Login” zorgt ervoor dat de geselecteerde gebruiker 
automatisch wordt ingelogd als uw computer opstart. Voer de 
naam en het wachtwoord van het Windows profiel naar keuze in. 
Deze functie werkt alleen als u uw computer aanzet met de 
PCzapper afstandsbediening, iets wat niet mogelijk is met 
PCzapper Basic. 
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Let Op!  
Het gebruik van deze functie kan een veiligheidsprobleem 
veroorzaken. De gebruikersnaam en het wachtwoord worden in 
het register opgeslagen, wat leesbaar is voor iedereen met 
toegang tot uw computer. 
 
5.2 Ouderlijk Toezicht 

Deze functie kan gebruikt worden om toegang tot bepaalde 
content van de TV Portaal te limiteren. Elke map of zelfs het hele 
TV Portaal kan beveiligd worden met een pincode. De configuratie 
kan ook beveilig worden, hiervoor selecteert u het daarvoor 
bestemde vakje. 

Als ouderlijk toezicht is ingeschakeld zal er een extra optie 
beschikbaar zien als u met de rechter muisknop op mappen klikt 
in het tabblad “TV Menu” van de PCzapper Media Manager. 
Hiermee kan de geselecteerde map worden beveiligd met de 
ingestelde pincode. 

 
  
 
 
 

5.3 Wachtwoord Lijst 
 
Via deze functie heeft u gemakkelijk toegang tot containers 
waarvoor een wachtwoord vereist is. Deze functie wordt vooral 
gebruikt door aanbieders van diensten waarvoor u moet betalen, 
zoals online videotheken. Over het algemeen moet u zich voor 
deze dienst registeren en krijgt u een gebruikersnaam en 
wachtwoord wat vereist is om films te bekijken via deze dienst. 
 
Om de films te bekijken moet u als klant van te voren krediet 
kopen, waarmee vervolgens de films betaald wordt (prepaid), of 
krijgt u als klant maandelijks een rekening over de gehuurde films 
(postpaid). In beide gevallen heeft u een gebruikersnaam en 
wachtwoord nodig die in de wachtwoordlijst worden opgeslagen, 
zodat u via de TV Portaal direct uw favoriete films kunt bekijken. 
De inloggegevens worden verstrekt door de aanbieder van de 
(betaal)dienst. Hierna een voorbeeld: 
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Het is niet altijd nodig dat een pincode in te voeren. Sommige 
diensten leveranciers laten u als wachtwoord een pincode kiezen. 
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Dit is de pincode die u dan gebruikt om toegang te krijgen tot de 
film van uw keuze via de PCzapper TV Portal. 

 
U selecteert de film van uw keuze en komt in het betaal scherm. 
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U typt nu de pincode (in het voorbeeld 1234) in met uw 
afstandsbediening. 
  
Als de pincode correct is verschijnt het volgende scherm. 

 
 
Vaanf het moment dat u nu op “Start de film” klikt gaat uw huur-
periode in. In dit voorbeeld duurt deze 2 dagen. 
  
Het kan zijn dat een aanbieder van betaalde filmdiensten voor 
een andere methode van afrekening bijvoorbeeld via SMS of een 
0900 nummer in dat geval heeft u de wachtwoord service van 
PCzapper niet nodig.  
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6 Technische gegevens 
 
 
PCzapper Afstandsbediening 
 
Batterijen   2 x (L)R06 (AA) 
IR golflengte   950 nm + 50 nm 
Bereik    min. 10m 
Communicatie protocol RC-5 
 
 
PCzapper Link Kabel 
 
Lengte    15m (Basic) of 25m (Basic XL) 
Aansluitingen  Audio (2 kanaals), video, RS-232 (RI, 

RTS, GND) 
TV aansluiting   via SCART-connector 
 
PCzapper IR-ontvanger 
 
Voedingsvoltage  Van RS-232 signaal (RTS) 
IR golflengte   940 nm 
 
 
Algemene informatie 
 
Richtlijnen   89/336/EØF 

92/31/EØF 
93/68/EØF 

 
Standaarden   EN55022 (Emissie) 

EN55024 (Immuniteit) 
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