
PO 1119, 1171 Zenders toevoegen

Voor dit toestel worden op een server een hele rist zenders bijgehouden, die U via het 
radio en het TV menu kan benaderen. Mocht er toch een zender zijn die niet is 
opgenomen in de lijst, dan kan U die onder 'Mijn Favorieten' zelf opnemen.

Om dit te bewerkstelligen gaat U als volgt zorgvuldig te werk :

1. Zoek het internetadres van de radio- of TV stream. Deze adressen zijn doorgaans 
niet gemakkelijk te vinden. Vele websites waar je een dergelijke stream kan 
afspelen verbergen deze om ook reclame te kunnen meegeven.

2. Maak op de PC een tekstbestand zonder opmaak (een tekstverwerker is dus uit 
den bozen, omdat deze allerlei opmaak info in het gemaakte document inbedt). 
Doet U dit toch, dan wordt dit bestand voor de internet TV onleesbaar. U kan 
bijvoorbeeld de bij Windows meegeleverde Kladblok (Notepad) applicatie 
gebruiken. Het bestand geeft U de naam Browse_list.txt Let erop dat de naam 
exact dezelfde is.

3. Dit bestand vult U met de zendergegevens die U wil bijvoegen. Deze zenders 
dienen in een speciaal formaat te worden bijgevoegd : 1 zender per regel.

4. Het formaat is als volgt :
-de zendernaam : deze mag U vrij kiezen, maar mag geen spaties bevatten. Deze 
naam verschijnt dan ook in de lijst van de InternetTV.
-een spatie
-dan het woord Radio of TV (al naargelang het een radiozender of een Tv zender 
betreft)
-een opstaand streepje (zoals dit als pipe-symbool wordt gebruikt)
-de volledige URL van de stream (niet tussen aanhalingstekens)

5. Koppel de internetTV via USB aan de PC, en zet hem aan. Er wordt in de PC nu 
een schijfletter bijgemaakt, waarlangs de internetTV kan worden benaderd.

6. Copieer het bestand Browse_list.txt naar de hoofddirectory van de bijgemaakte 
schijf.

7. Haal de USB verbinding weg, maar vergeet vooraf niet deze vooraf softwarematig 
veilig te verwijderen, zoniet kan het gecopieerde bestand corrupt worden.

8. De bijgevoegde zenders uit het bestand bevinden zich nu in het menu-item Mijn 
Favorieten/User list. Door deze aan te klikken wordt de beschreven stream gestart.

9. Een voorbeeld van een dergelijk tekstbestand kan U van de website downloaden.
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