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Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw VU + Receiver. Deze handleiding is
niet van VU + maar opgesteld om u informatie over het gebruik van de software in uw
receiver te verstrekken.
De VU+ receivers gebruiken het Linux besturingssysteem als basis, en zijn geschikt
voor verschillende versies open Source software om uw receiver te laten werken.
Wij voorzien de VU + receivers van OpenPLI software met verschillende
programma’s.
Alle credits voor het werken van deze software gaan dan ook naar de leden van de
OpenPLi groep.
Meer informatie over OpenPLI vindt u op de website: http://openpli.org/
De menu indeling is voor alle type VU + receivers hetzelfde.
OPMERKINGEN
Alle gegevens zijn up-to-date tot op de datum waarop de handleiding gedrukt is.
Dacom Werkendam BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele fouten die bij de opstelling van deze handleiding gemaakt zijn.
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1.

Onderdelen checklist

De volgende onderdelen dient u aan te treffen in de verpakking:
Receiver
HDMI-kabel
Afstandsbediening met batterijen

2.

Adapter met netsnoer
IR-oog
Deze handleiding

Aansluitingen/installatie
1. Sluit de Coax kabel vanaf de antenne op LNB input.
2. Sluit uw TV met de HDMI of Scart kabel aan. (advies HDMI voor betere
beeldkwaliteit)
3. Sluit de adapter aan en schakel de power knop op de receiver in.

3.

Smartcard en Cammodule plaatsen

De receiver heeft de mogelijkheid om smartcards van zowel CanalDigitaal als tv-Vlaanderen
te gebruiken, tevens hebben alle receivers 2 mogelijkheden om kaarten te plaatsen.
Direct in kaartslot:
De receivers zijn voorzien van een softwarematige kaartlezer die geschikt is voor
zowel CD als TVV smartcard.
Plaats de kaart met de koperen contacten aan de onderzijde, naar voren gericht!

Belangrijke opmerkingen voor softwarematige kaartlezer!
De softwarematige kaartlezing kan beperkingen hebben, indien u FoxSport
International en/of Mezzo TV in uw abonnement heeft, adviseren wij gebruik te
maken van een losse Cam-module.
Indien CD/TVV de kaartcodering wijzigt is er mogelijk een update nodig. Deze update
wordt gemaakt door de OpenPLI softwaregemeenschap en het kan enige tijd duren
voordat er een update verschijnt!
Cam Module:
De receivers zijn voorzien van een Cam-slot waar u de cammodule met smartcard of
Cammodule met ingebouwde smartkaart kan inbrengen.
Met het gebruik van een originele cammodule heeft u update ondersteuning via
CD/TVV en Joyne voor wijzigingen in coderingen en kunt u ook Fox International en
Mezzo kanalen bekijken met CD/TVV.
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4. Afstandsbediening
Met de Helptoets op de afstandsbediening kunt u op ieder moment een grafische weergave
van de afstandsbediening op het tv-beeld krijgen. D.m.v. de pijltjestoetsen kunt u van iedere
toets de betekenis vinden.

Pagina

5

5.

Algemeen gebruik.

Eerste keer in gebruik:
De receiver is voorzien van een voorgeprogrammeerde kanalenlijst voor zowel TV als Radio
zenders van Canal Digitaal. Bij de eerste ingebruikname adviseren wij u een Snel Zender
zoeken (Fast Scan) uit te voeren, om de kanalenlijsten actueel in te lezen. Zie hoofdstuk 6.
Indien u gebruik maakt van Joyne, kunt u het zenderlijst en kanalen volgorde wijzigen, zie
hoofdstuk 8, echter adviseren wij u met gebruik van Joyne niet de kanalenlijst handmatig in
te lezen!
Beeld na spanning aan:
Indien u de smartcard rechtsreeks in het kaartslot heeft geplaatst en zodoende werkt met de
softwarematige kaartlezer, kan het 1 minuut duren voordat u beeld heeft na een spanning
reset! De softwarematige kaartlezer dient eerst de coderingen te verwerken.
Na deze eerste opstart periode kunt u normaal tussen kanalen schakelen.
Betekenis symbolen in beeld:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bijhorende satelliet van gekozen kanaal
Tijdsbalk van programma verloop
Tijdstip en duur van programma
HbbTV mogelijk indien opgelicht, hiervoor is een internetverbinding nodig.
Teletekst mogelijk indien opgelicht
Dolby Surround geluid indien opgelicht
HD-beeld indien opgelicht
16:9 beeldverhouding indien opgelicht
Gecodeerd kanaal indien opgelicht.

Algemene handelingen:
U kunt met de tv-toets en de Radio toets de receiver omschakelen tussen TV en Radio
zenders. Met de EPG programma gids heeft u verschillende mogelijkheden.
Zap:
Loop met de pijltjestoets naar het gewenste programma en druk op de rode
toets, de receiver schakelt automatisch naar dit kanaal.
Opname:
Opname zie hoofdstuk 8.2
Lijstmode:
Vergroot of verklein de EPG-gids, druk op de gele toets.
PrimeTime: Kijk wat er op de primetijden wordt uitgezonden, druk op de blauwe toets.
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6.

Snel zenders zoeken (Fast Scan CanaalDigitaal/TVV):

Om de zenderlijst te vernieuwen kunt u de kanalen van CD/TVV opnieuw inlezen.

1) Druk op Menu en selecteer Instellingen, druk op OK.

2) Selecteer Zenders zoeken, en druk op OK.

3) Selecteer Fast Scan, en druk op OK.
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6.1

Snel zenders zoeken (Fast Scan) Canal Digitaal HD-zenders op Astra 3.
Verzeker u ervan dat u ontvangst heeft van Astra 3 23,5!
1) Controleer en wijzig eventueel de instellingen naar onderstaand voorbeeld

2) Druk op OK of Groene knop, de receiver leest de kanalen in.

3) Druk na Fast Scan gereed, op OK

4) U keert terug in het Fast Scan menu, druk op exit totdat u uit het menu bent.
De kanalen zijn opnieuw ingelezen.
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6.2

Snel zenders zoeken (Fast Scan) TV Vlaanderen HD-zenders Op Astra 3:
Verzeker u ervan dat u ontvangst heeft van Astra 3 23,5!
1) Controleer en wijzig eventueel de instellingen naar onderstaand voorbeeld

2) Druk op OK of groene knop, de receiver leest de kanalen in.

3) Druk na Fast Scan gereed op OK

4) U keert terug in het Fast Scan menu, druk op exit totdat u uit het menu bent.
De kanalen zijn opnieuw ingelezen.
Pagina

9

6.3

Snel zenders zoeken (Fast Scan) op Astra 1:
Verzeker u ervan dat u ontvangst heeft van Astra 1 19’2!
Volg de handleiding 6.1 met Canal Digitaal of 6.2 met TV Vlaanderen.
Echter wijzig de provider instellingen naar onderstaande voorbeelden.
Voorbeeld 1: Provider Canal Digitaal Astra 1

Voorbeeld 2: Provider TV Vlaanderen Astra 1
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7.

Handmatig Zender zoeken met Joyne:

De zenderlijst van Joyne wordt niet op volgorde ingelezen en u kunt de lijst enkel aanpassen
met de webinterface hoofdstuk 14.
Een zenderlijst op volgorde kan enkel met een software update, voor meer informatie neem
contact op met uw Dealer.
1) Druk op Menu en selecteer Instellingen, druk op OK.

2) Selecteer Zenders zoeken, en druk op OK.

3) Selecteer Handmatig Zoeken, en druk op OK.
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Verzeker u ervan dat u ontvangst heeft van Eutelsat 9B op 9E
4) Controleer en wijzig eventueel de instellingen naar onderstaand voorbeeld
Zoekmodus
Systeeminstelling
Satelliet
Frequentie
Symbolrate
Polarisatie
FEC
Modulatie
Netwerk doorzoeken

Gebruikersgedefineerde transponder
DVB-S2
9.0E Eutelsat 9B. Eutelsat KA-sat 9A KU Band
11747
30000
horizontaal
¾
8PSK
ja

5) Druk op OK of Groene knop, de receiver leest de kanalen in.

6) Druk na Zoeken voltooid, op OK

7) U keert terug uit het menu en de kanalen zijn ingelezen.
Pagina 12

8.

Zenderlijst Kiezen:

Standaard staan de Canal Digitaal, TV Vlaanderen en Joyne zenderlijsten reeds ingelezen.
U kunt deze zenderlijsten selecteren op keuze van uw gewenste provider.
1) Druk tijdens het bekijken van een tv-kanaal op de
afstandsbediening. U krijgt de zenderlijst.

of

toets van uw

2) Druk op de blauwe toets van uw afstandsbediening, voor keuze Favorieten.

3) Selecteer met of toets van uw afstandsbediening de gewenste lijst, en druk
2 x OK-toets. De gewenste lijst is nu geselecteerd.
Dit kunt u ook doen met de Radiozenders. Volg 1. Maar tijdens het luisteren van een
radiozender.
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8.1

Zenderlijst aan kanaalvolgorde aanpassen:

Standaard staan eerst de Canal Digitaal en vervolgens de Joyne en TVVlaanderen
zenderlijsten ingelezen. Om de kanalen volgorde aan te passen kunt u de zenderlijsten
verplaatsen of verwijderen door bij stap 3 van 7 op de toets menu te drukken.
Verwijderen:
1) Volg hoofdstuk 8 en selecteer de gewenste favorietenlijst en druk op de menu toets
bij stap 3.
2) Selecteer Invoer verwijderen en druk op OK.

Verplaatsen:
3) Volg hoofdstuk 8 en selecteer de gewenste favorietenlijst en druk op de menu toets
bij stap 3.
4) Selecteer Verplaatsmodus activeren en druk op OK.
5) Selecteer de te verplaatsen zenderlijst met OK
6) Loop met pijltjestoets naar de gewenste positie en druk op OK
7) De bovenste zenderlijst begint nu op kanaalnummer 1.
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9.

Opnemen van programma’s:
De receiver zijn standaard geschikt voor opname van programma’s.
Er zijn verschillende mogelijkheden van opnemen, waaronder Time-shift, direct opname
en via EPG programma gids.
Voor opname heeft u een losse USB harde schijf nodig!
Een nieuwe USB harde schijf zou geformatteerd kunnen worden alvorens het werkt.
1) Sluit de USB Harde schijf aan
2) Druk op menu, en selecteer achtereenvolgens, Instellingen, Systeem, Harde schijf,
Initialiseren.

3) Selecteer de aangesloten USB harde schijf, en druk OK.

4) Druk op derRode toets en selecteer Ja, druk op OK
5) Wacht tot het proces is afgelopen en druk op exit om menu te verlaten.
6) De USB harde schijf is gereed voor gebruik

9.1

Opname met Time shift
Met Time Shift Opname kunt u op ieder gewenst moment het beeld even pauzeren
om later verder te gaan.
1) Druk tijdens het programma kijken op de pauzetoets van de afstandsbediening.
2) Druk om het afspelen te vervolgen op de play toets.
3) Druk om eventueel te stoppen op de stop toets.
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9.2

Directe Opname
1. Druk tijdens het kijken van het tv-programma op de rode direct opname knop op de
afstandsbediening

2. U krijgt een keuzemenu met verschillende mogelijkheden: Selecteer uw keuze.
1) Start een opname, totdat het programma is afgelopen. De opname wordt
automatisch gestopt.
2) Start een opname. Deze opname blijft doorlopen totdat u zelf stopt.
3) Start een opname, u kunt de duur van de opname invoeren
4) Start een opname, u kunt de tijd wanneer de opname stopt d.m.v. een in
te voeren eindtijd bepalen
5) Annuleer opname

Indien u bezig was met een opname van een programma, is dit menu iets
gewijzigd: selecteer uw keuze.
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9.3 Opname met TV Gids EPG
1) Druk op de EPG knop van de afstandsbediening

2) Loop met de pijltjestoets naar het gewenste tv-kanaal en programma en druk op OK

3) Optie 1: Druk op groene toets voor opname.

4) Controleer de instellingen en pas het eventueel aan. Druk op OK-toets of groene
knop voor bevestiging. Voor annuleren druk op rode toets.
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5) Optie 2: Druk rood toets voor gelijksoortige programma’s.

6) Selecteer een gelijksoortig programma. Druk op de groene toets en vervolgens OKtoets voor bevestiging.

10. Opgenomen programma’s bekijken en verwijderen.
1) Druk op de List/Media toets van de afstandsbediening.

2) Selecteer met pijltjestoets het gewenste programma en druk op OK, het afspelen
begint.
Voor stoppen/pauze/doorspoelen kunt u gebruik maken van de symbolen/toetsen op
de afstandsbediening.
3) Voor verwijderen van programma’s toets de Rode toets op de afstandsbediening.
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11. Menu structuur
11.1 Menu
Opname:

Instellen opname

Informatie:

Informatie over de gekozen zender
en uw ontvanger

Applicaties:

Benodigde softwareprogramma’s
voor uw receiver. Let op wij
adviseren u hierin niets te
wijzigen.

Instellingen:

Zie onder instellingen menu.

Standby/herstart:

Instellen sleeptimer, herstarten of
Uitschakelen van de Receiver

11.2 Menu Instellingen

Systeem:

Instellingen tbv werking receiver,
wij adviseren u hierin niets te
wijzigen.

Zenders Zoeken:

Zie hoofdstuk 6. Fast Scan

Kaart/CI Module:

Informatie over de smartcard en
CI- module

Kinderslot:

Mogelijkheid toe instellen van
kinderslot

Fabrieks reset:

Reset de receiver naar de
fabrieksstand.
Zie hoofdstuk
12

Software update:

Update de receiver met software.
Let op:! Al uw instellingen worden
hierdoor gewijzigd en uw receiver
werkt anders.
Raadpleeg voor een softwareupdate eerst uw dealer ! Zie
hoofdstuk 12
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12.

Fabrieksreset / software update

12.1 Fabrieksreset met CD en TVV zenders
Indien u problemen ondervindt met de receiver kunt u de receiver terug in
fabrieksinstellingen zetten. Let op! Na het resetten dienen er instellingen te worden
gewijzigd, tevens is uw radio zenderlijst niet meer beschikbaar. U kunt de radio lijst
alleen zelf weer aanmaken, zie hiervoor hoofdstuk 13.
Druk achtereenvolgens op menu, instellingen, fabrieksreset en selecteer Ja, bij de
vraag weet u het zeker?
1) Wacht totdat de receiver is opgestart en u even de datum en tijd in het venster ziet.

2) Druk op menu, en vervolgens Instellingen, Zenders zoeken en selecteer
Tunerconfiguratie.

3) Druk op OK.

4) Selecteer met pijltoets bij Configuratiemodus geavanceerd
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5) Selecteer bij Satelliet 9.0E Eutelsat 9B. Eutelsat KA-sat 9A KU Band

6) Selecteer bij LNB en stel op LNB 1 in,

7) Stel de 2e satelliet in,
Selecteer bij satelliet13.0E Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13E

8) Selecteer LNB en stel op LNB 2 in,

9) Selecteer DiSEqC-Modus en stel in op 1.0
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10) Selecteer DiSEqC 1.0 commando en stel in op Poort D

11) Stel de 3e satelliet in, volgens dezelfde voorbeelden echter:
Selecteer bij Satelliet19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N Ku band (niet Ka!)
Selecteer LNB en stel op LNB 3 in
Selecteer DiSEqC-Modus en stel in op 1.0
Selecteer DiSEqC 1.0 commando en stel in op Poort A
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12) Stel de 4e satelliet in, volgens dezelfde voorbeelden echter:
Selecteer bij Satelliet
Selecteer LNB en stel op LNB 4 in
Selecteer DiSEqC-Modus en stel in op 1.0
Selecteer DiSEqC 1.0 commando en stel in op Poort B

23,5E Astra 3B.

13) Stel de 5e satelliet in, volgens dezelfde voorbeelden echter:
Selecteer bij Satelliet
28.2E Astra 2E/2F/2G
Selecteer LNB en stel op LNB 5 in
Selecteer DiSEqC-Modus en stel in op 1.0
Selecteer DiSEqC 1.0 commando en stel in op Poort C

14) Druk na het instellen op OK om op te slaan
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15) Druk op exit en selecteer Fast Scan, volg Hoofdstuk 6 snel zenders zoeken en ga
daarna verder met punt 7.
16) Druk na de Fast Scan op

van de afstandsbediening.

17) Selecteer Canal Digitaal en druk op 2 x op OK.
18) Alleen indien u opneemt met een USB-schijf, anders verder met 16).
Plaats de USB disk en druk op menu en achtereenvolgens op Instellingen,
Systeem Instelling en Opnamelocaties.

19) Selecteer opnamelocatie timeshift opname en druk op ok

20) Druk op blauwe toets, wis markeerpunt en druk op OK bij ja.
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21) Druk op Channel + om bovengelegen map te selecteren en druk op OK.

22) Selecteer de map USB met de pijltjestoets en druk op de blauwe toets: Maak
markeerpunt.

23) Bij Markeerpunten ziet u nu staan /media/usb/, druk op groene toets bevestigen

24) Druk nogmaals de groene toets om op te slaan
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25) De receiver is gereset en klaar voor gebruik

12.2 Fabrieksreset met Joyne zenders
Indien u problemen ondervindt met de receiver kunt u de receiver terug in
fabrieksinstellingen zetten. Let op! Na het resetten dienen er instellingen te worden
gewijzigd, tevens is uw TV en radio zenderlijst niet meer beschikbaar.
Wij adviseren een software update om uw zenders weer op volgorde te krijgen.
Meer informatie info@travel-vision.com

Druk achtereenvolgens op menu, instellingen, fabrieksreset en selecteer Ja, bij de
vraag weet u het zeker?
1) Wacht totdat de receiver is opgestart en u even de datum en tijd in het venster ziet.

2) Druk op menu, en vervolgens Instellingen, Zenders zoeken en selecteer
Tunerconfiguratie.

3) Druk op OK.

4) Selecteer met pijltoets bij Configuratiemodus geavanceerd
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5) Selecteer bij Satelliet 9.0E Eutelsat 9B. Eutelsat KA-sat 9A KU Band

6) Selecteer bij LNB en stel op LNB 1 in,

7) Stel de 2e satelliet in,
Selecteer bij satelliet13.0E Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13E

8) Selecteer LNB en stel op LNB 2 in,

9) Selecteer DiSEqC-Modus en stel in op 1.0
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10) Selecteer DiSEqC 1.0 commando en stel in op Poort D

11) Stel de 3e satelliet in, volgens dezelfde voorbeelden echter:
Selecteer bij Satelliet19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N Ku band (niet Ka!)
Selecteer LNB en stel op LNB 3 in
Selecteer DiSEqC-Modus en stel in op 1.0
Selecteer DiSEqC 1.0 commando en stel in op Poort A
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12) Stel de 4e satelliet in, volgens dezelfde voorbeelden echter:
Selecteer bij Satelliet
Selecteer LNB en stel op LNB 4 in
Selecteer DiSEqC-Modus en stel in op 1.0
Selecteer DiSEqC 1.0 commando en stel in op Poort B

23,5E Astra 3B.

13) Stel de 5e satelliet in, volgens dezelfde voorbeelden echter:
Selecteer bij Satelliet
28.2E Astra 2E/2F/2G
Selecteer LNB en stel op LNB 5 in
Selecteer DiSEqC-Modus en stel in op 1.0
Selecteer DiSEqC 1.0 commando en stel in op Poort C

14) Druk na het instellen op OK om op te slaan
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15) Alleen indien u opneemt met een USB-schijf, anders verder met 22).
Plaats de USB disk en druk op menu en achtereenvolgens op Instellingen,
Systeem en Opnamelocaties.

16) Selecteer opnamelocatie timeshift opname en druk op ok

17) Druk op blauwe toets, wis markeerpunt en druk op OK bij ja.
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18) Druk op Channel + om bovengelegen map te selecteren en druk op OK.

19) Selecteer de map USB met de pijltjestoets en druk op de blauwe toets: Maak
markeerpunt.

20) Bij Markeerpunten ziet u nu staan /media/usb/, druk op groene toets bevestigen

21) Druk nogmaals de groene toets om op te slaan
22) De receiver is ingesteld, U kunt de Joyne kanalen inlezen volgens Hoofdstuk 7
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12.3 Software update
Indien er belangrijke wijzigingen zijn voor de werking van de receiver kunt u de
software updaten.
Indien u dit via uw netwerkaansluiting met internet doet worden hierdoor diverse
instellingen gewijzigd en werkt uw receiver anders.
Bij wijzigingen van de software maakt Dacom Werkendam BV een speciaal back-up
bestand met behoud van belangrijke instellingen die u kunt installeren in uw receiver.
Vraag uw dealer of neem contact op met info@dacomwerkendam.nl voor meer
informatie.
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13.

Problemen

13.1 Receiver geeft de melding: Fout geen signaal
1) Controleer of de coaxkabel aangesloten is op aansluiting “LNB In” aan de achterkant
van uw receiver.
2) Controleer of uw antenne installatie werkt.
3) Controleer of de tunerconfiguratie in de receiver goed is ingesteld:
a. Zie als voorbeeld bij Canal Digitaal hoofdstuk 12.1
b. Zie als voorbeeld bij Joyne vanaf 12.2
4) Neem contact op met uw leverancier als bovenstaande niet helpt.

13.2 Geen beeld op gecodeerd kanaal:
1) Controleer of de smartcard of CI module is geplaatst.
2) Indien u werkt met de kaart rechtstreeks in de houder, herstart de softcam
Druk op menu, instellingen, Kaart/CI-module en vervolgens softcam instellingen.

Selecteer softcam herstarten en druk op ok.
De Softwarematige cammodule wordt herstart, en wacht ca 1 minuut of u beeld krijgt.
3) Controleer of uw abonnement verlopen is bij uw provider (Canal Digitaal of
TVVlaanderen of Joyne)
4) Neem contact op met uw leverancier als bovenstaande niet helpt

13.3 Tijdens de Fast Scan krijgt u de melding: Fast Scan mislukt, controleer
het signaal
1) Controleer of u ontvangst heeft op de juiste satelliet (zie hoofdstuk 6)
2) Zie 12.1 voor mogelijke oplossingen.

13.4 Tijdens de Handmatig zender zoeken krijgt u de melding: Zoeken
mislukt, controleer het signaal
3) Controleer of u ontvangst heeft op de juiste satelliet (zie hoofdstuk 6)
4) Zie 12.2 voor mogelijke oplossingen.
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14.

Webinterface.

U kunt met behulp van een PC en een netwerkaansluiting de receiver ook bedienen, en/of
favorietenlijsten aanmaken.
1) Sluit de receiver aan binnen uw netwerk.
2) Lees het IP-adres uit in het menu van de receiver, druk achtereenvolgens op menu,
informatie en vervolgens Uw ontvanger in op uw afstandsbediening, en noteer het IPadres van uw ontvanger.
Onderstaand IP-adres 10.0.10.71 is een voorbeeld en kan anders zijn in uw netwerk

3) Start op een PC binnen het netwerk de internet browser op en toets het IP adres in
(zonder http://):

4)

De webinterface van de receiver verschijnt, selecteer links onder Bouquet Editor,
Druk op TV voor TV zenders en Radio voor radiozenders
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5) Selecteer de lijst die u wilt aanpassen.

Voor volgorde-aanpassing, selecteer de gewenste lijst (linkermuisknop ingedrukt houden
op de grijze pijlen) en sleep naar gewenste positie

Voor verwijdering, selecteer de gewenste lijst (linkermuisknop op lijst klikken) en
selecteer “verwijder Favorieten lijst”.
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15.

Technische Specificaties
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