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Bedankt voor uw aanschaf van de Mede8er 3D Mediaspeler.
Mede8er heeft de ultieme balans gevonden tussen design en functionaliteit met de geheel nieuwe MED1000X3D 
High Definition 3D Multimediaspeler. De speler ziet eruit als een buitenaards ruimteschip, maar wij kunnen u

garanderen dat de speler gewoon hier op aarde is gemaakt en ontwikkeld door gepassioneerde mensen. 

De Mede8er heeft een aantal unieke functies, en daarom raden wij u ook aan de handleiding goed te lezen 
en het Mede8er Forum te bezoeken voor aanvullende informatie en hulp. De firmware is altijd "werk in uitvoering" 
Bekijk daarom regelmatig het forum http://www.mede8erforum.eu/ voor firmware-updates en

bijgewerkte handleidingen    

 
Garantie

Mede8er producten genieten 60 maanden garantie vanaf de aankoopdatum. Indien u ondersteuning of garantie 
service nodig heeft voor uw Mede8er kunt u contact opnemen met support@mede8er.eu of per telefoon op 
+31(0)10-7142861 op werkdagen van 09:00 tot 21:00. Om aanspraak te maken op de 5 jaar garantie dient u uw 
Mede8er te registreren via http://www.mede8er.eu/register binnen 1 maand na de aankoopdatum.
* Op accessories heeft u 6 maanden garantie.

Garantie is niet dekkend voor schade veroorzaakt door: 
a) Blikseminslag of overspanning
b) Waterschade of gemorste vloeistoffen
c) Onzorgvuldig of onjuist gebruik
d) Aanpassingen door de gebruiker
e) Gebruik van firmwares anders dan de officiele Mede8er firmwares 
f ) Afgebroken onderdelen 

IBDL B.V. en Sanji Electronics stellen zich niet aansprakelijk voor dataverlies ongeacht de oorzaak.

Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees deze instructies in zijn geheel goed door alvorens u gebruik gaat maken van het product.

·       Gebruik dit product niet in de buurt van water of in vochtige omgevingen. Gebruik dit product niet in de buurt
van een bad, douche, wasbak, spoelbak, in een vochtige ruimte, in de buurt van een zwembad of elke
andere locatie waar water of vocht dichtbij aanwezig is.

·       Reinig dit product alleen met een zachte droge doek zoals aangegeven door de fabrikant.  
Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens u het apparaat gaat reinigen.

·       Blokkeer geen van de ventilatie openingen. Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant. 
Voor de betrouwbare werking van het product en ter bescherming tegen oververhitting, dient u het product
in een goed geventileerde ruimte. Plaats het product bijvoiorbeeld niet op een bed, bank of vergelijkbaar 
oppervlak welke de ventilatie openingen kan blokkeren. Plaats de unit niet in een boekenkast of andere 
kast.

·       Plaats de unit niet in de buurt van warmte bronnen zoals radiators, fornuizen, ovens of andere apparatuur 
welke hitte produceert.

·       Bescherm het netsnoer tegen beschadiging doordat erover wordt gelopen, met name bij stekkerdozen en 
aansluitpunten.

·       Gebruik alleen randapparatuur of accessoires welke zijn goedgekeurd door de fabrikant .

·       Koppel de unit los van het stopcontact zodra u deze voor een lange periode niet meer gebruikt 
to this product.

       Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd personeel!



 Schuimrubber Pad

Uitpakken / Inhoud

X3 afstandsbediening, AC/ DC Adapter 2 Pin Euro met UK Plug, 
USB3.0 kabel, HDMI 1.4 kabel, AV kabel, zakje met harddisk schroeven, gebruikershandleiding   

Is uw X3 geleverd met een harddisk? Dan dient u  
de beschermende schuimrubberen pad te verwijderen 
 
 
 

USB 3.0 Kabel

HDMI 1.4 Kabel

AV Kabel

     Harddisk schroeven    X3 Afstandsbediening

AC/DC Adapter Europe / UK AC/DC Adapter Internationaal
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Algemeen overzicht
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Cover

Setup

TV System

Menu
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De meeste 3.5" en 2.5" SATA Harddisks zijn te gebruiken in de X3. Gaat u de unit verplaatsen of vervoeren 
raden wij u aan gebruik te maken van de harddisk schroeven. Gebruik de zilveren schroeven voor 3.5" 
harddisks en de zwarte schroeven voor 2.5" harddisks. Draai de schroeven vast zoals aangegeven in foto ‘A’ 
draai de harddisk om zoals aangegeven in foto ‘B’. s Open de cover zoals aangegeven op foto ‘C’  
   

A B

C

Schuif de harddisk voorzichtig in de juiste positie zoals aangegeven op foto ‘D’. Om de harddisk te gebruiken 
drukt u deze met uw linkerhand naar rechts zoals aangegeven in foto ‘E’. 
 

D E

2.5" HDD Schroef (ZWART)

F G

H

Maakt u gebruik van een 2.5" harddisk? Dan dient u de zwarte schroeven te gebruiken om de harddisk vast te  
zetten, alsmede een extra schroef zoals aangegeven op foto ‘F’. Bent u klaar met het plaatsen, sluit u de cover 
zoals aangegeven in foto ‘G’ 

Om de harddisk te verwijderen dient u de X3 "Uit" te zetten 
en de harddisk met uw rechterhand naar links te duwen 
zoals aangegeven in foto 'H' 
De harddisk is nu los en kan worden verwijderd. 
 
 

3.5" HDD

2.5" HDD

2.5" HDD

s.vanderzee
Typewritten Text

s.vanderzee
Typewritten Text
INSTALLATIE VAN EEN HARDDISK



Verbindingen
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HDMI 1.4 Kabel

Component YUV 

Composiet Video / Analoog Audio

Coax Digitaal / SPDIF Optische Audio

Component Video biedt naast HDMI De beste beeldkwaliteit voor TV's welke niet beschikken over een HDMI 
aansluiting. 

HDMI Biedt de beste beeldkwaliteit en geniet de voorkeur boven andere verbindingen. U kunt gebruik maken 
van de bijgeleverde HDMI 1.4. TDe HDMI kabel kan verbonden worden met een AV versterker of aan de TV.

Composiet Video biedt u standaard beeldkwaliteit en dient alleen gebruikt te worden als de TV niet beschikt 
over een HDMI of Component Video input. Maak gebruik van RCA analoge audio-uitgangen wanneer er geen 
HDMI of digitale audio-ingangen aanwezig zijn. RCA analoge outputs downmixen alle content naar stereo.
   

Voor een digitale audio verbinding naar uw receiver kunt u gebruik maken van een TOSLINK kabel of Coax
digital output. De X3 ondersteund Passthrough en Downmix voor Dolby Digital en DTS signalen.  
 
     

Rj45 Ethernet Netwerk

De X3 bevat een RJ-45 aansluiting om verbinding te maken met een bedraad netwerk. 



VERBINDINGEN DEEL 2
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SD Kaart Slot

Netstroom

2 X USB Host

USB 3.0

12 Volt 2 Amp DC. Belangrijk -- Gebruik alleen de bijgeleverde AC-adapter. 

Ondersteuning voor SD / SDHC / Sony Pro Duo. 

Tot 2 ‘Type A’ USB HOST apparaten verbinden. Let Op - Veel externe USB harddrives maken gebruik van een 
onafhankelijke stroombron en hebben een eigen voedig nodig. 

U kunt bestanden van de interne harddisk overzetten via USB2.0 of USB3.0. 

Externe IR Jack (Niet bijgeleverd)

The X3 is equipped with an external IR Jack for those who want to add a third party external IR Receiver to 
the unit.



Stop de AC/DC adapter in het stopcontact en de DC Jack in de achterkant X3. 
Gebruik alleen de bijgeleverde AC/DC adapter oanders kunt u de unit beschadigen 
De navigatiepad LED zal 'rood' oplichten. Druk de Aan/Uit knop op de X3 in en de navigatiepad zal nu blauw  
worden. U kunt de X3 uitschakelen door de Aan/Uit knop op de afstandsbediening in te drukken of gebruik te 
maken van de Aan/Uit knop op de unit. In de Standby stand is de LED van het navigatiepad rood.  

Aan/Uit Knop

Door gebruik te maken van de navigatietoetsen kunt u de rode rechthoek aanpassen aan de grootte van uw
TV. Let Op - Stel het scherm niet te groot in omdat u anders last kunt krijgen van image artifacts bij het bekijken 
van afbeeldingen op bepaalde TV’s. 

Druk op Enter om op te slaan
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Uit                                                                         Aan

SCHERM CALIBRATIE
Stel de X3 in op de grootte van uw tv-scherm. Hiermee calibreert u het scherm voor het afspelen van video's 
en het bekijken van foto's. Ga naar System Setup ----> Video  -----> Screen Size

s.vanderzee
Typewritten Text
OPSTARTEN EN STANDBY
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θ

TV OUTPUT INSTELLINGEN
Krijgt u geen X3/Mede8er logo te zien, dan dient u tussen de verschillende output standen te schakelen.

TV SYS Procedure

De X3 beschikt over 3 video output standen; Composiet Video (gele RCA connector), Component Video (Rood - 
Groen- Blauw connectors) en HDMI. Iedere output biedt verschillende resoluties en deze moeten ook aan de  
type tv worden aangepast.  

Wij raden u aan gebruik te maken van het Setup menu om de instellingen aan te passen. Krijgt u geen beeld, 
dan kunt u via de TV Out-knop op de afstansbediening de resolutie aanpassen. 
Heeft u na het indrukken van de TV SYS knop nog steeds geen beeld, druk dan nogmaals op de TV SYS knop 
totdat u het X3/Mede8er logo op uw TV ziet. Blijf deze stappen herhalen totdat u een beeld krijgt op uw TV. 

AUDIO Instellingen
Surround Sound 
Selecteer “Maakt niet uit” als u gebruik maakt van 2 CH stereo. Gebruikt u SPDIF of Coax Digitaal 
kies dan voor “AC3". Zet u HDMI audio door naar een versterker, kies d “True HD”   

HDMI Auto
HDMI Auto is aan te raden als u gebruik maakt van HDMI Audio. Alle audio wordt automatisch doorgestuurd 
naar de versterker - Dolby / DTS Bitstream  -  Dolby True HD / DTSMA  -  PCM / Multi-Channel LPCM. 
Wij raden u aan HDMI Auto te gebruiken in plaats van HDMI Passthrough of LPCM Multi CH

SPDIF Passthrough 
Gebruik deze instelling wanneer de Mede8er via een Toslink optische kabel of een Coax digitale RCA kabel
is aangesloten. Het geluid zal worden doorgegeven als bitstream en LPCM. Dolby True HD, DTSMA HD Audio
en Multi-Channel LPCM werken niet via SPDIF. 

SPDIF Downmix (2 kanaals)
Gebruik deze instelling wanneer de Mede8er via Toslkink optische kabel of via een coax digitale RCA kabel 
is aangesloten. Het geluid zal worden gedownmixed naar 2 kanaals stereo.  

Zodra u het X3/Mede8er logo op uw TV ziet, gaat u naar de video- 
instellingen om de scherm resolutie en grootte aan te passen aan uw TV. 

OF
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USB VERBINDING NAAR DE PC

U kunt bestanden van en naar de X3 kopieeren via USB2.0 of USB3.0. Gebruik de bijgeleverde blauwe USB3.0 
kabel om de X3 aan de pc te koppelen. Zodra u de USB-kabel heeft aangesloten op uw pc gaat de de blauwe 
LED op de X3 uit en weer aan. De Mede8er is nu gekoppeld aan de pc. 
U kunt de X3 nu gebruiken als een normale externe USB drive. Opmerking: Bij sommige pc's kan het even 
duren voordat de juiste drivers zijn geeinstalleerd. 
 

Maakt u gebruik van Windows 7, wordt u gevraagd de Linux Partities te formatteren. U dient dit niet te doen en 
te kiezen voor ‘Cancel’ 

Windows 7 PC’s laten standaard de Linux partitiens op 3TB harddisks zien. Volg de onderstaande stappen om 
deze te verbergen.

1)   Klik met de rechtermuisknop op ‘Deze Computer’
2)   Kies voor ‘Beheren’
3)   Klik op ‘Schijf beheer’
4)   Alle harddisks en partities kunnen nu aan de rechterkant bekeken wordene
5)   Zoek de X3 harddisk 
         a) De harddisk wordt gezien als NTFS Partitie 2789.85GB (Dit is wat u gaat gebruiken)
         b) 118MB RAW Partitie (Linux)
         c)  509MB RAW Partitie (Linux)
6)   Klik met de rechtermuisknop op de ‘b’ Linux Partitie en kies de optie ‘Wijzig stationsletter en pad’ een nieuw 
      scherm opent zich waarin de partitie te zien is. Kies nu voor ‘Verwijderen’
7)   Herhaal stap 6 voor ‘c’ 
      De Linux partitie wordt nu verborgen zodra u met de X3 verbinding maakt met uw PC

Windows Checkdisk 

Zodra u een USB harddisk koppelt aan een Windows PC vraagt het systeem u via ‘checkdisk’ een controle te 
doen. Dit dient u te accepteren om zo eventuele fouten op de harddisk te verhelpen.  

GEEN EXTERNE USB DRIVER NODIG   

BELANGRIJK: 
VOOR USB3.0 - GEBRUIK DE BIJGELEVERDE BLAUWE USB3.0 KABEL. 
VOOR USB2.0 - UGEBRUIK DE BIJGELEVERDE BLAUWE KABEL OF ELKE ANDERE USB2.0 KABEL. 

FORMATTEREN VAN DE INTERNE DISK
De X3 heeft een ingebouwde harddisk formatteer functie die de 
harddisk formatteert met een NTFS partitie en een aantal kleine
partities voor intern gebruik. 
 
De harddisk dient in de X3 geformatteerd te worden om de 
volledige functionaliteit te garanderen. Reeds geformatteerde 
nharddisks zijn geen probleem, maar kan resulteren in het
onregelmatig werken van de X3.

Om de interne harddisk te formatteren gaat u naar Systeem- 
instellingen en kiest u voor HDD formatteren. Deze functie kan 
worden beveiligd met een pincode.  Schakel hiervoor de pincode 
beveiliging in, in het instellingen menu. (De standaard pincode is 
0000) 

FWaarschuwing: Formatteren van de harddisk wist alle data
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AFSTANDSBEDIENING FUNCTIES

Back Light Afstandsbediening
De X3 maakt gebruik van actieve Back Light technologie. De activatie knop bevindt zich aan de rechter-zijkant 
van de afstandsbediening. Druk op de Back Light-knop en de lichten op de afstandsbediening gaan branden. 
De backlight gaat automatisch uit na 15 seconds. Druk nogmaals op de Back Light -toets om deze handmatig
uit te zetten.   

Programmeerbare functietoets
U kunt iedere knop op de afstandsbediening aan de functieknop toekennen. Deze is ontworpen als 
snelkoppeling voor een veelvuldig gebruikte knop. 

Een knop programmeren -- Druk 3 seconden de ‘Functietoets’ en de afstandsbediening staat 
in de 'leer stand' en de LED zal nu blijven branden.Druk nu de knop die u wilt toekennen in. 
De LED knippert even en schakelt zichzelf hierna uit. U kunt de functieknop op ieder 
moment wijzigen door deze procedure te herhalen.

         Audio Selectie
s

Ondertitel

Nummers 

Info scherm / Movie Sheet (about.jpg) Zoom 

Audio Mute

Aan / Uit 
TV System 

Door/terug-spoelen

Home Page

DVD Angle

Play / Pauze

Skip Forward/Back

Media bibliotheek snelkoppeling

Navigatie Links
Zoekbalk - Video Bestand

Repeat Shuffle

Next / Previous
Volume + / -

Navigatie Rechts - Zoek balk - Video Bestand 

Navigatie Omhoog

Navigatie Omlaag
Enter toets

View - De layout van de mediabibliotheek aanpassen 

Functies instellen / Browser Functies / Edit Functies

Menu 

Favourites Shortcut button
Web Browser

Toggle Scroll Bars 
& Hyperlink select

Safely Remove USB                                                     BD Menu ‘Aan’ ‘Uit’

Active Backlight
Learn Function Button

Snelkoppeling Favorieten

Instellingen 

Return 

Video Ga Naar 
Zoom 

Video Slow

Stop

Edit 

A-B

θ

LED



PLAATSING

De X3 is ontworpen om geplaatst te worden bovenop een TV kast zodat de IR ontvanger reflecterende signalen 
van de muren en het plafond kan ontvangen - zie foto ‘A’ . Plaats de X3 niet aan de rand of het uiteinde 
aangezien het de ondergrond gebruikt om de reflecterende signalen op te vangen. Is de bovenkant van de kast 
gemaakt van glas of perspex, dan kunt u een stuk plaat materiaal onder de X3 plaatsen welke maar 40mm 
uitsteekt naar de voorkant.

Wilt u de X3 op een plak in een kast plaatsen zoals aangegeven op foto - ‘B’- raden wij u aan deze zover 
aan de voorkant van de plak te plaatsen. Plaats nu het reflecterende materiaal onder de X3.    

A

B

Externe IR Sensor (Niet bijgeleverd)

De X3 is ontworpen met een externe IR aansluiting voor gebruikers die de unit op een speciale plaats willen 
waar de afstandsbediening niet bij kan. U kunt iedere IR ontvanger hiervoor gebruiken mits deze voldoet aan de 
eisen zoals hieronder in het diagram aangegeven. Wilt u de externe IR kabel zelf maken? Wij raden u dan de 
Vishay part TSOP31138 (of gelijkwaardig) aan, aangezien deze perfect werkt tezamen met de X3. 
  

Externe IR Ontvanger  

GND
V OUT 
VCC

Pagina 12

EXTERNE IR SENSOR
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BEDRAAD NETWERK INSTELLEN
De X3 kan verbonden worden met een lokaal netwerk via een RJ45 CAT5 kabel. TDe X3 wordt standaard 
geleverd met een UPnP en Samba Client en NFS Welke u in staat stelt verbinding te maken met uw lokale 
netwerk. U kunt mediabestanden delen vanaf uw PC of NAS, media streamen naar de X3 en deze gebruiken als 
Media Server om media te streamen naar andere apparaten binnen uw netwerk.  

Druk op de “Setup” knop van de X3 afstandsbediening of “Instellingen” vanuit het hoofdmenu en kies “Network” 
Druk nu op ‘Bedraad netwerk instellen’. 

Via netwerk configuratie kunt u zowel een automatische als een handmatig IP-adres instellen.

DHCP IP (AUTO)
Kies deze optie als u een dynamisch IP adres wilt toekennen aan de X3. Deze optie is gemakkelijk en aan teo 
raden voor de standaard gebruiker.

FIX IP (HANDMATIG)
Met deze optie kunt u handmatig een IP adres toekennen aan de X3. Deze optie is alleen geschikt voor
gevorderde gebruikers. Om een statisch IP adres in te voeren dient u het IP-adres, Subnet Mask, Gateway en 
DNS server op te geven. 

ESC:    RETURN   SPATIE:  PLAY 
ENTER:  SELECT(ENTER) 
'0': 0 '1': 1 '2': 2 '3': 3 '4': 4 '5': 5 '6': 6 '7': 7 '8': 8 '9': 9
'-': VOL_OMHOOG '+': VOL_OMHOOG  
'P' + 'SHIFT' :  POWER OFF  
'R(r)': REPEAT   'T(t)': ONDERTITEL  
'I(i)': INFO    'A(a)': AUDIO     
'G(g)': GOTO    'H(h)': HOME            
'Z(z)': ZOOM   '/(?)': Info / Over 
‘’Ctrl’ : ZOOM YouTube, Internet Browser 
',(<)': FRWD     '.(>)': FFWD      

'F(f)': Favoriet  'E(e)': EDIT   
'M(m)': MENU    'S(s)': Setup 
'V(v)': View   'L(l)': AB 
'\(|)': SLOW '’  (”)': STOP
'/(?)': Info / Over '[({)': Back Skip
'](})': Forward Skip   'W(w)': Launch Web Browser
'B(b)': Browser - Devices
'Alt': Mute    'FI': Rode knop
'F2': Groene knop   'F3': Gele knop
'F4': Blauwe knop   'F5': TV Sys
'F6': Vorig hoofdstuk   'F7': Volgend Hoofdstuk

Enter

Play/
Pause

Back
Light

Return

TM

Info/
About

’Ctrl’ - ZOOM 
YouTube, 
Internet Browser 

USB Toetsenbord Functie toetsen (gebasseerd op de MEDX2KEY) Optioneel
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SAMBA INSTELLEN
Heeft uw pc of nas specifieke mappen toegewezen aan gebruikers, dan dient u een  
snelkoppeling naar iedere share aan te maken op de X3door opgave van het IP-adres,S
gebruikersnaam en wachtwoord. 
       

SAMBA snelkoppeling aanmaken op de X3

Selecteer ‘Netwerk’ en kies het ‘My_Shortcuts’ icoon. Druk nu op de ‘Menu’ knop 
en kies voor ‘Add New Shortcut’. Vul uw gebruikersnaam, wachtwoord en IP Adres 
(Host Machine) in, en druk op ‘OK’

LET OP: Om in uw gedeelde mappen te browsen dient u  ‘My_Shortcuts’ in te voeren 
en hierna de snelkoppeling te selecteren die u heeft ingevoerd.  

Tip - Navigeer naar de gedeelde map via ‘My Shortcuts’ en druk op de ‘Menu’ knop en kies voor 
'Aan Favorieten toevoegen'.U kunt nu via de Favorieten in uw gedeelde map op de desktop komen.  

OPENBARE GEDEELDE MAPPEN
Openbare gedeelde mappen (mappen die geen gebruikersnaam of wachtwoord vereisen) kunnen bekeken 
worden via de Media Bibliotheek ---> Netwerk.



INSTALLATIE DRAADLOOS NETWERK

Stop de WiFi-dongle in het bijgeleverde basisstation van de MED10WFB. Koppel de USB kabel aan een van de 
USB host poorten aan de zijkant van de X3. Extend the cable and place the base in a 
position that is away from any metal object that could effect the Radio Frequency signal strength. The best 
placement for the WiFi Dongle will depend on your particular environment. In order to get the best 
placement you may need to extend the length with an additional USB extension cable.  

USB Host Port 

Schroef de antenne op de antenne connector 
van de X3. Draai de antenne voorzichtig naar 
verticale positie zoals hiernaast aangegeven. 

Het operationele bereik van de draadloze verbinding kan sterk varieren en is afhankelijk van de plaatsing van de 
router en de WiFi Dongle of PCIE antenne.
 
Plaats uw router voor de beste resultaten:

    * In het midden van het gebied waarin u de X3 gaat plaatsen
    * Op een verhoging zoals een plank
    * Weg van storingsgevoelige bronnen zoals PC,s, magnetrons of draadloze telefoons
    * Met de antenne in de rechtopstaande positie
    * Weg van grote metale oppervlakken 

MED10WFB
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Open het instellingen menu, selecteer netwerk en 
ykies voor 'Draadloze Instellingen'. U krijgt nu een 
overzicht van de beschikbare SSID’s en sterkte. 
Druk op ze zoom knop om de lijst te verversen.  
Kies het SSID waarmee u verbinding wilt maken.  

DRAADLOZE INSTELLINGEN

1

Maakt de router gebruik van een wachtwoord, dan zal 
worden gevraagd deze in te voeren. 
U kunt het wachtwoord invoeren via het virtuele- 
toetsenbord. 

2

Selecteer DHCP IP (AUTO) als u uw 
router een dynamisch IP adres wilt  
laten toekennen aan de X3. 

Selecteer FIX IP (HANDMATIG) 
als u uw router een vast IP adres  
wilt laten toekennen aan de X3. 

3 4

Bij een handmatig ip adres dient u onderstaande in te geven: 
IP Adres 
Subnet Mask 
Default Gateway 
DNS Server IP

Na het invoeren van deze gegevens drukt u op ‘Enter’

5

De X3 gaat nu de verbinding testen. 6

Zodra de verbinding success vol is toont de X3 het
NET info scherm. Hierin zit u gedetailleerde informatie
over de verbinding.

Druk op ‘Enter’ en hierna op 'Return' om het menu 
te verlaten.

7

8
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NOOD PROCEDURE (Terug naar de fabrieksinstellingen)
Houdt de Aan/Uit knop 15 seconden ingedrukt. Hierna ziet u een 8 logo in het scherm welke weer verdwijnt.
U ziet nu de voortgangsbalk van de installatie lopen. De X3 zal zichzelf herstarten na +-60 sec. 

Uw X3 is nu voorzien van de meest recente firmware!

  
 

Download de meest recente firmware vanaf www.mede8er.eu. UnZIP, UnRAR of voeg de bestanden samen met 
HJSplit om het bestand install.img te krijgen. Kopieer dit bestand naar de root directory van een USB Drive.  
Koppel de USB drive aan een van de vrije USB poorten van de X3.

VERWIJDER DE AC-ADAPTER NIET TIJDENS DE RECOVERY PROCEDURE.

 
 
 
 
 
 
 
 

USB Host Poort                                                        Houdt de Aan/Uit knop 20 seconden ingedrukt

De X3 wordt geleverd met een DLNA DMR functie. Dit staat voor Digital Living Network Alliance Digital Media 
Renderer. Dit betekent dat andere DLNA apparaten zonder extra handelingen kunnen worden gebruikt voor 
het verwerken van media op de X3. Muziek kan worden afgespeeld zonder dat de tv hiervoor aangezet hoeft te 
worden, en afbeeldingen kunnen direct vanaf de mobiele telefoon op de tv worden weergegeven. 
 
 
 
 
 
 

DLNA DMR
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AFSTANDSBEDIENING VIA HET NETWERK 

Schakel de Web Remote in via het Setup Menu. Bedien de X3 via een mobiel toestel zoals een iPhone, 
iPad of elk ander apparaat met ingebouwde WiFi en Web Browser. Voer het ip adres van de X3 in uw browser 
in; http://xxx.xxx.xxx.xxx:1024  “x” is uw eigen IP adres.  



THUIS NETWERK SAMBA SERVER

De X3 heeft een ingebouwde NAS (Network Attached Storage) functie. Hoewel deze gelimiteerd is doet 
deze niet onder voor standalone NAS servers, mits dat deze wat aan snelheid inlevert. De X3 kan ook worden 
als Media Server om content te streamen naar andere Mede8er’s binnen uw netwerk. U kunt de SAMBA functie 
in of uit schakelen via het ‘Netwerk’ menu under ‘Samba Process’. 

U kunt de X3 in Windows benaderen via - Computer ---> Mijn netwerklocaties ---> Computers in werkgroepen. 
IWordt de X3 niet gevonden door uw PC dan kunt u het IP ADRES handmatig invoeren in de adresbalk van 
van de Internet Explorer 

\\192.168.0.3\hdd1  - Hier typt u het adres van de X3 in

\\MED1000X3D\hdd1  - Heeft u de hostnaam veranderd, dan voert u de nieuwe hostnaam in 

Maakt u gebruik van meerdere X3´s binnen uw netwerk, dan dient u deze te voorzien van een unieke 
Hostnaam. U dient de X3 opnieuw te starten na het veranderen van de hostnaam. 

MED1000X3D met een interne harddisk die
dienst doet als Media Server

Router 

Mede8er zonder harddisk 
Kamer1

Mede8er zonder harddisk 
Kamer 2

Cat5 

Cat5 Cat5 
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SAMBA NAS BEVEILIGING
Standaard is de Samba NAS een publieke 
share en vereist geen login gegevens. 

U kunt de Samba NAS beveiligen en uw eigen 
wachtwoord instellen om de toegang tot de 
harddisk van de X3 te beperken.

Gebruikersnaam: admin
Wachtwoord:  ‘uw eigen wachtwoord’



STARTPAGINA 

De startpagina van de X3 is het centrale punt waarvanuit u toegang to alle applicaties heeft. Druk op de 
Navigatie toetsen van de afstandsbediening om te navigeren door het menu en druk op“Enter” om uw keuze te 
bevestigen.    
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FAVORIETEN
Snelkoppelingen aanmaken van lokale en netwerk 
mappen. 

MEDIA KEUZE 

Via de mediabibliotheek kunt u bladeren door al uw 
media-inhoud welke is opgeslagen op een harddisk,  
SD-kaart, USB-apparaat of netwerk. Ook kunt u  
bestanden overzetten van en naar uw X3. 
 

INTERNET MEDIA

Deze pagina bevat applicaties zoals een Browser,  
Social media, internet radio, Flickr etc. 
 

SETUP

Hier kunt u instellingen wijzigen die overeenkomen 
met uw persoonlijke voorkeuren.

YouTube XL 

Doorzoeken en streamen van YouTube video's op 
uw TV.



11

10

9

85 6 7

43

2

1

1. Media Iconen 2. Bestandsnaam 3. Selectie 4. Scroll Balk 5. Map 6. Metadata classificatie 7. Metadata Genre 

8. Duur van de film 9. reeds bekeken Indicator 10. Index 11. Weergave iconen 12. JukeBox Icoon 13. XML Info
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12

13

MEDIA BIBLIOTHEEK
De Media Bibliotheek van de X3 heeft vijf ingebouwde views; Film, Muziek, Foto, Lijst, en Preview. De 
Media Bibliotheek is zo ontworpen dat de  ‘View’ gemakkelijk veranderd kan worden. In de Media Bibliotheek 
kunt u de weergaven handmatig veranderen of kiezen voor de ‘Auto View’ optie in het Instellingen Menu. Zodra 
de ‘Auto View’ optie is geactiveerd op de X3 wordt deze ook als standaard ‘View’ gebruikt voor deze map. De 
volgende keer dat u de map in gaat opent deze zich met de opgeslagen view. In auto View modus dient de 
X3 ‘schrijf’ rechten te hebben aangezien er een XML-bestand in iedere map wordt opgeslagen. Auto View is 
standaard uitgeschakeld in de jukebox modus.   

Film weergave     Muziek weergave                                    Foto weergave

Lijst weergave                          Voorbeeld weergave

Film weergave Muziek weergave Foto weergave  Lijst weergave  Voorbeeld weergave



VERVOLG MEDIA BIBLIOTHEEK
Om de weergave van de Media Bibliotheek te veranderen drukt u op de “View” op de afstandsbediening waarna 
de iconen worden weergegeven. Drukt u de ‘View’ knop nogmaals, verplaatst de selectie zich naar rechts.  
Blijf dit process herhalen totdat u de gewenste weergave heeft bereikt. 
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U kunt de film informatie bekijken door de  cover van de film te selecteren en hierna op de "info"-knop 
van de afstandsbediening te drukken.
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MEDIA BIBLIOTHEEK METADATA WEERGAVE 

De media bibliotheek toont standaard META-Data in alle ‘Views’. Deze unieke functie van de X3 maakt het 
browsen door de media bibliotheek nog makkelijker. Om van deze functionaliteit gebruik te maken 
dient u uw film collectie te scannen om zo de nodige XML-bestanden aan te maken. Om de XML-bestanden in 
Windows aan te maken kunt u gebruik maken van Y2M (YAMJ to Mede8er) of Thumbgen. Voor de Apple Mac  
Raden wij u DunX2Mede8er. Bekijk het Mede8er forum voor meer informatie over deze programma's.

Meta Data Informatie 

Omschrijving - Genre - Star Rating - Acteurs - Speelduur
Bekijk met mede8er forum voor downloads en informatie over Y2M. www.mede8erforum.com
 



Pagina 23

Heeft u uw achtergrond of skin uitgekozen, dan raden wij u aan de X3 opnieuw te starten 
om de correcte werking te garanderen.

AANGEPASTE ACHTERGRONDEN EN SKINS TOEVOEGEN
U kunt uw X3 aanpassen aan uw wensen door eigen achtergronden toe te voegen. De achtergrond dient een 
formaat te hebben van 1280 x 720 pixels met een grootte van maximaal 500KB. Kies de foto die u wilt gebruiken 
en druk op de 'Menu’ knop. Kies voor de optie ‘Als achtergrond instellen’ De X3 staat nu ingesteld op de nieuwe
achtergrond en gebruikt deze nu als standaard. U kunt op ieder moment terug naar de standaard achtergrond 
door de optie ‘Standaard achtergrond herstellen’ te kiezen.

De Skin optie wordt door de community ondersteund. U kunt een aantal unieke designs downloaden via het 
Mede8er Forum. Om de skin te laden -- download en unzip/unrar het bestand in een map. Navigeer met de X3 
naar deze map en druk op de ‘Menu’ knop en kies voor ‘als skin toevoegen’ De nieuwe skin wordt nu in het
geheugen geladen en gebruikt als standaard skin. U kunt altijd terug naar de standaard skin, door het kiezen
van de optie ‘Standaard skin herstellen’  
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MOVIE JUKEBOX  - XML ZOEK FUNCTIE 

De X3 heeft een ingebouwde XML zoek functie welke u in staat stelt uw film collectie te ordenen en sorteren 
door voor gedefinieerde xml filters. De XML zoek functie kan gebruikt worden voor content van de interne 
of externe harddisk, Samba en NFS Netwerk mappen. 

Bibliotheek voorbereiden op zoeken via XML
De Media bibliotheek moet volgens de Mede8er standaard ingedeeld zijn. Alle relevante informatie over een 
film staat in dezelfde map. Indeling van een map -  Video bestand - Folder.jpg - About.jpg - XML Bestand -  
ondertitel. zodra u uw bibliotheek heeft ingedeeld met individuele mappen, kunt u gebruik maken van - Y2M  
of Thumbgen / Mac - DunX2Mede8er tom de mappen te scannen en de benodigde afbeeldingen en XML.
bestanden aan te maken.

 Scannen van uw Bibliotheek 

Om gebruik te maken van de XML zoek functie op X3 moet u uw bibliotheek scappen en databse bestanden 
aanmaken. Vanaf de hoofdmap waarin de films staan drukt u op de ‘Menu’ knop en kiest u voor 'Aan Favorieten 
toevoegen'. Open de favorieten, selecteer de de folder en druk op de ‘menu’ knop. Kies voor de optie 'Scan' 
De X3 scant nu alle mappen en sub mappen om aan de hand hiervan de benodigde database bestanden aan 
te maken. De scan criteria omvat mappen waarin  Y2M/ Thumbgen / DunX2Mede8er XML bestanden zitten.
De mapnaam mag niet langer zijn dan 512 tekens en het maximale aantal sub mappen mag niet boven de 
4096 liggen. Het bestand 'Mede8er.db' wordt opgeslagen in de root van de gescande map. Netwerk shares  
moeten schrijf rechten hebben om het scannen te voltooien. Wordt er nieuwe content toegevoegd aan de root
map, dan dient u de scan te herhalen. De scan tijd is zeer kort. Dit duurt normaalgesproken ronden de 20 sec. 
voor +- 1000 film mappen.  

Opmerking: Het maximum aantal films in een database bedraagt nu +- 2000. Heeft u meer dan 2000 films,  
mdan kan het aanmaken van de XML bestanden onregelmatigheden vertonen. Dit zorgt er dan weer voor dat 
de X3 vaan chrasht.    
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JukeBox Weergave 

In het instellingen menu onder ‘Diversen’ kunt u de JukeBox Weergave -- Aan/Uit zetten 

JukeBox Weergave ‘Uit’ - Favoriete Links naar een Jukebox worden weergegeven in een normale structuur 
en u kunt zoals u normaalgesproken doet de mappen en sub mappen bekijken in de Media bibliotheek.

JukeBox Weergave ‘Aan’  - Favoriete Links naar een Jukebox worden weergegeven in de JukeBox weergave. 
De interne structuur van de mappen blijf onaangetast. 
U kunt een gescande XML op de normale manier aan uw favorieten toevoegen. 

XML ZOEK FUNCTIE GEBRUIKEN - Media Bibliotheek  
Om gebruik te maken van de XML zoek functie moet u de reeds gescande rootmap 
Openen. U ziet nu een XML zoek icoon rechtsbovenin het scherm. 

XML ZOEK FUNCTIE GEBRUIKEN - Favorieten 
Wordt de jukebox gestart vanuit de favorieten, dan wordt de inhoud in jukebox stijl weergegeven. 
(Mits de Jukebox weergave in ingeschakeld vanuit de instellingen).

De jukebox functie is beschikbaar als het zoek icoontje rechts bovenin zichtbaar is. Druk op de menu knop om 
om de XML zoek opties te tonen.

Sorteer zoekresultaten op laatste / alfabetisch 

Met deze optie krijgt u de zoek resultaten gefilterd op ‘Laatste’ (datum waarop u de film heeft toegevoegd) 
of in alfabetische volgorde. Dit is een optie welke wordt opgeslagen in het geheugen.  
Nadat u deze optie hebt geselecteerd dient u wel een XML zoekopdracht uit te voeren.

Reeds bekeken Indicator

Als de reeds bekeken indicator is geactiveerd geeft deze ook het XML zoek menu weer.You  
U kunt een video als bekeken of niet bekeken markeren. Het video bestand wordt automatisch gemarkeerd 
als bekeken zodra u 10% van de video heeft afgespeeld. 

Folder Lock

Met Folder Lock kunt u iedere map in de jukebox beveiligen 
Kies de film en druk op de menu knop en kies voor 'Lock' en de film 
is beveiligd. Om de map te unlocken drukt u op de menu knop en kiest 
u voor unlock. Voer nu de 4 cijferige pincode in en de map is unlocked. 
De standaard pincode is 0000 
     

Film informatie verbergen
Met deze optie verbergt u de XML informatie

Titel zoeken 

Selecteer de optie ‘Titel’ om de naam van een film te zoeken. Voer de 
‘film naam’ of een ‘trefwoord’ inmet behulp van het virtuele toetsenbord. 
De X3 zoekt nu in de mappen en geeft de resultaten weer.

Alles - Alle content wordt weergegeven op alfabetische volgorde.

Genre -  Een lijst van de beschikbare genres uit de database wordt 
weergegeven.

Jaar - Dit is het jaar waarin de film is uitgegeven. Hiervan wordt 
nu een lijst weergegeven.

Beoordeling - Dit is de IMDB beoordeling welke gebruikers 
aan de film toekennen.

Alpha Zoek functie - gebruik de alpha knoppen op de 
afstandsbediening.



OFF - Repeat en Shuffle uit      

Repeat Track - De huidige track herhalen  

Repeat All  - Alle tracks in de map herhalen. Shuffle Uit

Shuffle - Shuffle alle tracks in de huidige map
of                        
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MEDIA BIBLIOTHEEK - MUZIEK SPELER
Kies een muziek bestand uit en het afspeel venster wordt weergegeven. Heeft het bestand ook meta-data 
beschikbaar, dan wordt dit aan de rechterkant in het preview venster weergegeven. Wilt u geen ingesloten 
mp3 art gebruiken, of maakt u gebruik van .m4a, ape of flac bestanden, dan kunt u de album cover opslaan als 
een jpg bestand met de naam ‘folder.jpg’. De X3 zal nu gebruik maken van ‘folder.jpg’ als deze de ingesloten 
afbeeldingen in de muziekbestanden niet kan vinden.De aangeraden grootte voor de afbeelding is 230 x 230pixels 

De X3 ondersteunt ook Music Fan Art. Noem de afbeelding ‘fanart.jpg’ grootte 1280 x 720 en sla deze op. 
fDe X3 zal automatisch de achtergrond laten zien zodra u een track van het album selecteert.      

Momenteel aan het afspelen - link
Druk op de ‘Audio’ knop om direct naar 
het huidige nummer te gaan. 

Muziek Jukebox

De handleiding hiervoor kunt u online terugvinden op 
www.mede8er.com/mede8er_music_jukebox_user_guide.html
 



MUZIEK JUKEBOX

De X3 Jukebox maakt gebruik van ingesloten 'Tag' informatie in Muziek bestanden en de correcte afbeelding 
grootte, dus is het aan te raden dat u de tijd neemt om uw collectie zo goed mogelijk te indexeren.  

Muziek Jukebox Eigenschappen
* * * Direct MP3 Scan ondersteuning van Mp3, OGG, Monkey's Audio, Flac, AAC, wma, m4a --  wanneer gescand met Tagscanner   
Werkt met lokale harddisks en Netwerk shares  Geeft Tag informatie in en Album art weer in de screensaver van de muziekspeler* *
ondersteunt .cue bestanden  QPL (Quick Play List) Functie Maken en opslaan van Mede8er m3u afspeellijsten op het scherm * *
  ondersteuning voor Playlist Creator 3 - 'Non extended information' m3u afspeellijsten  zoek op jaar of artiest via het toetsenbord * *
Genre  Ondersteuning voor grote collecties  +- 40 000 tracks  Ondersteunt de Auto View functie  Easy Drop List * * *
selectie via Rechts / Links Nav Alpha Jump  Resultaten gesorteerd op album of titel  Snelle Setup voor meerdere jukeboxen * *
* * iTunes DRM m4a / WMA DRM en advanced profile --  worden niet ondersteund 

Let Op: De muziek collectie kan niet worden samengevoegd met videos.

Gebruik van de MP3 direct scanner
Navigeer naar de root map van uw muziek collectie en druk op de 'Menu' knop en kies de optie 'Aan favorieten 
toevoegen'. Druk op de 'F4' knop van de afstandsbediening om naar de favorieten te gaan. Op de favorieten 
pagina kiest u de snelkoppeling van uw muziek collectie en drukt u op de'Menu' knop en kiest voor 'Scan Folder' 
Optie - De firmware zal automatisch muziek bestanden detecteren met MP3 tags en bouwt hiermee het music.db 
(muziek database) en slaat deze op in de root map van uw muziek collectie. Bestanden zonder tags worden 
genegeerd. Scantijd (ongeveer) =  40 sec /1000 tracks

Multi Codec Scanner Gebruik
Met het gratis Windows programma Tagscanner in combinatie met een Mede8er Script kunt u uw muziek collectie
scannen en de TAG informatie exporteren naar een bestand genaamd TrackList.xml. Zodra u TAG scanner heeft 
gedownload plaatst u het script in de map van Tagscanner ie C:\Program Files\tagscan5.1.612\scripts 
U moet nog steeds het Mede8er script installeren. De download kan gevonden worden in de Mede8er muziek
online jukebox gebruikershandleiding.

Bent u klaar met het taggen en sorteren van uw muziek collectie? Dan dient u de TAG informatie te exporteren 
naar het bestand Tracklist.xml. Ga naar de 'List Maker' pagina in de Tagscanner en kies voor 'ALL' (alle bestanden
in uw collectie) kies het Mede8er script aan de rechterkant en druk op 'export' . Het Tracklist.xml bestand wordt
opgeslagen in de root map van uw muziek collectie.  

Navigeer naar de rootmap van uw muziek collectie en druk op de 'Menu' knop en kies voor 'Aan Favorieten 
toevoegen'. Druk op de ‘F4' knop van uw afstandsbediening om naar de favorieten te gaan. Op de favorieten 
pagina kiest u de snelkoppeling van uw muziek collectie en drukt u op de 'Menu' knop en kiest voor de 'Scan 
Folder' Optie - De firmware detecteert automatisch het Tracklist.xml, scant deze en bouwt een music.db 
(music database) bestand en slaat deze op in de root van uw muziek collectie.  
Scan tijd (ongeveer) = 20 sec /1000 tracks
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MUZIEK JUKEBOX - VERVOLG
Root van uw collectie
De root van uw muziek collectie welke gescand en gelinkt wordt naar de 
lfavorieten pagina. De root van uw muziek collectie bevat Tracklist.xml, 
Music.db en m3u bestanden

Muziek collectie     <------------------ Root Folder
Muziek collectie/Muziek Map1
Muziek collectie/Muziek Map2
Muziek collectie/Muziek Folder3 etc
Muziek collectie/TrackList.xml
Muziek collectie/Music.db
Muziek collectie/Playlist1.m3u
Muziek collectie/Playlist2.m3u etc

Muziek Box Sets / Dubbele Albums

FVoor muziek box sets en dubbele albums heeft u twee opties

a) Andere naam voor het album (Elke CD een eigen map)  
b) De zelfde naam van het album voor alle tracks (alle tracks in 1 map) en een cijfer toevoegen in de  
bestandsnaam van elke cd; 1- xxxxxx 2- xxxxx voor het sorteren. 

Album Artiest Veld
Om dubbele album en artiesten namen te voorkomen raden wij u aan de tag 'AlbumArtist' te gebruiken. 
Een ander voordeel van de 'Albumartist' tag is dat de artiest wordt weergegeven na de album naam.     

Verschillende artiesten binnen een Album

FVoor verschillende artiesten binnen een album kunt u het beste gebruik maken van de toevoeging 'Various' 
(of elke andere gekozen naam) aan de 'AlbumArtist' tag voor elke track. Doet u dit niet dan wordt elke track een 
Album.

Ingesloten Album Art

BELANGRIJK: IMaakt u gebruik van ingesloten art dan dient deze wel geoptimaliseerd te zijn voor de V2 GUI.
We raden u het programma TAGSCANNER aan voor uw collectie

A) Open Tagscanner Setup en kies de TAG's optie. Verander nu de onderstaande instellingen:
1. Coverart Filename   ----->  folder
2. Custom size of covers  --------> 230 x230    Quality 85%

B) Selecteer uit het menu de custom image optie voor het formaat 230x230(Custom)

C) Scan uw collectie met de TAGSCANNER, selecteer alle bestanden en druk op 'Save' om ervoor te zorgen dat 
de TAGSCANNER alle ingesloten afbeeldingen aanpast aan het correcte formaat.

Aangeraden wordt een afbeelding met de naam folder.jpg te gebruiken in elke map. Folder.jpg heeft de prioriteit 
over andere ingesloten art. De ideale grootte voor een afbeelding is 230 x 230 pixels bij 72 dpi in jpg 
formaat opgeslagen met een compressie instelling van 85%.

Voor batch verwerking raden wij u Fastone Photo Resizer aan. Voor normale foto aanpassingen raden wij u \
het gratis programma Photoscape aan.

Voorgestelde 'Bestandsnaam'  naamgeving  

We raden u aan de volgende 'bestandsnaam' naamgeving te gebruiken  (Dit is niet verplicht)

a) Normale Albums %track%-%title%  b) Dubbele Albums/Box Sets 1-%track%-%title%  2-%track%-%title%

U kunt de 'Music Renamer' functie van TAGSCANNER hiervoor gebruiken. Zorgt u er wel voor dat de Tag info 
up-to-date is voordat u begint aan het hernoemen. 
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MUZIEK JUKEBOX - VERVOLG
Het organiseren van uw collectie
U kunt uw collectie opgeslagen hebben op uw lokale Harddisk, USB of 
Netwerk Share. Het voordeel van een netwerk share is dat u met  
Mede8er's toegang heeft tot 1 centrale collectie. Dit is ideaal voor een 
Multi-Room setup.

Maakt u gebruik van een grote muziek collectie, dan is het aan te raden 
deze onder te verdelen in categorieen. Dit geeft u het voordeel uw collectie 
te beheren in kleine gedeeltes en zo toch de gehele collectie kunnen
scannen met als extra aparte snelkoppelingen in de favorieten.

In dit voorbeeld heeft u een hoofdmap met daarin submappen
Muziek Backup_all
Muziek Backup_all/Flac
Muziek Backup_all/Hits_etc
Muziek Backup_all/Music

U kunt snelkoppelingen aanmaken van al deze mappen in uw favorieten.

Favoriete snelkoppelingen en scannen  

Voordat u een map kunt scannen moet u deze toevoegen aan de favorieten. Navigeer naar de map in de media 
bibliotheek en druk op de 'Menu' knop van de afstandsbediening en kies voor 'Aan Favorieten Toevoegen' 
De link wordt nu aangemaakt en u hoort een bevestigende 'tick'. Krijgt u een X te zien betekent dit dat de 
snelkoppeling al is aangemaakt of niet gemaakt kan worden. 

Druk op de 'F4' knop van de afstandsbediening om naar de favorieten te gaan. Druk nu op de menu-knop voor   
de volgende opties:    

Scan Folder - Scan de map voor het aanmaken van de Mede8er database (Music.db)
Verwijderen - Het verwijderen van de snelkoppeling. Deze optie verwijdert alleen de link en niet de bestanden.
Genre - De standaard mapafbeelding veranderen in genre artwork voor de snelkoppeling.
Lock - De snelkoppeling met een pincode beveiligen.
Unlock - Het unlocken van een beveiligde snelkoppeling.

De muziek jukebox gebruiken
1) Instellingen ------> Diversen  ------> Stel 'JukeBox View' in op 'Aan’  -- AutoView - deze op 'aan' zetten   
2) Kies een snelkoppeling in favorieten en druk op 'Enter'  ------> De database wordt geeimporteerd en geopend
3) Druk op de 'Menu' knop om een lijst van zoek opties te tonen

Alpha Jump

To jump to a Alpha character in the Drop List  ie - Genre - Album - Artist
a) Maak gebruik van de 'ABC' knoppen op de afstandsbediening
b) Maak gebruik van de links/rechts navigatieknoppen op de a.b. 

Muziek speler Pagina wisselen
UMaak gebruik van de links/rechts knoppen om naar de vorige/volgende pagina te gaan in de muziekspeler 

QPL  - Quick Play List

De 'Quick Play List' is is een snelle manier om albums/tracks te groeperen en af te spelen. De QPL is eenmalig 
en wordt automatisch geannuleerd zodra u de muziekspeler verlaat. Kies aan album/track en druk op de 'F2' 
van de afstandsbediening en het QPL icoon wordt toegevoegd aan de album/track. Om een QPL te verwijderen 
selecteert u de album/track en drukt u op de 'F2' knop om het QPL icoon te verwijderen.

Bent u tevreden met uw QPL selectie, drukt u op de 'Play' knop om de QPL lijst te laden. Selecteer nu de eerste 
track welke u wilt afspelen en druk op 'Enter'.  
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MUZIEK JUKEBOX - VERVOLG
Opgeslagen afspeellijsten
'Opgeslagen afspeellijsten' is een gemakkelijke manier om een afspeellijst
te maken via het menu om deze vaker en op elk moment af te spelen.

Kies een album/track in de volorde waarin u deze wilt opslaan en druk op 
de 'F2' knop van de afstandsbediening en het QPL icoon wordt toegevoegd 
aan de album/track.Om een QPL te verwijderen kiest u de album/track 
en drukt u op de 'F2' knop om het QPL icoon te verwijderen. 

Bent u tevreden met uw afspeellijst selectie dan drukt u op de 'Menu' knop 
en kies voor 'Afspeellijst opslaan'. Hierna opent zich een tekst venster 
waarin u de mogelijkheid krijgt uw afspeellijst te hernoemen. 
De afspeellijst wordt nu in de root van uw muziek collectie opgeslagen. 

Om een opgeslagen afspeellijst te spelen drukt u op de 'Menu' knop en 
kiest u de afspeellijst. Alle beschikbare afspeellijsten worden nu getoond.

Het maken van een X3 m3u afspeellijst met Playlist Creator 3

Download en installeer  Playlist Creator 3 -- Playlist Creator 3 Setup Opties

1) Extended Information -- haal het vinkje weg bij de optie ' Write extended information’
2) Playlist Details -- selecteer 'Relative and 'Use Forward Slash instead of back slashes’
3) Maak uw afspeellijst en sla deze op in de root map van uw muziek collectie in m3u formaat.   
 

Album Art in de Muziek jukebox Screensaver

Als u gebruik maakt van een folder.jpg bestand in een map dient u ervoor te zorgen dat deze 250 x 250 pixels 
zodat deze gebruikt kan worden in de screensaver tezamen met de Album Tag informatie.  
Voor aanpassingen aan uw foto's raden wij u het gratis programma Photoscape aan.

Aan de jukebox toevoegen
Tracklist.xml- Maak een nieuwe map met de naam 'new' en kopieer al uw nieuwe albums naar deze map. 
Open de Tagscanner en ga naar uw nieuwe aangemaakte map om  deze te scannen en de Tracklist.xml.  
LExporteren. Ga nu in uw X3 naar de Media bibliotheek, navigeer naar de 'new' map. Druk op de 'Menu' knop 
en kies voor de optie 'Aan jukebox toevoegen'. De nieuwe albums worden nu toegevoegd aan de database. 
JKopieer nu de inhoud van de 'new' map naar de root van uw collectie.   

Muziek Fan Art   

Maak een afbeelding van 1280 x 720 pixels in jpg formaat genaamd 'fanart.jpg' en kopieer dit naar een Album. 
De afbeelding wordt automatisch als achtergrond gebruikt tijdens het afspelen van het album.

Shuffle / Random Play

Volgende/Vorige worden ondersteund in Shuffle/Random Play mode in de muziek jukebox, alleen kunt u geen 
Shuffle/Random Play gebruiken als u een andere track wilt selecteren. Dit omdat de Tag-informatie dan niet meer 
klopt. Wilt u een andere track afspelen terwijl u gebruik maakt van Shuffle/Random Play mode, dan dient u eerst 
via de repeat knop de mode 'All' mode te selecteren en daarna de track te kiezen welke u wilt afspelen.
Wilt u terug naar Shuffle/Random Play mode dan zult u bij track 1 moeten beginnen. 

We raden u aan via de Mede8er website een gedetailleerde handleiding te downloaden.

Online versie  - http://www.mede8er.com/mede8er_music_jukebox_user_guide.html
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COVER ART PREVIEW IN DE MEDIA BIBLIOTHEEK
De X3  kan coverart weergeven als een preview of miniatuurweergave. Om dit te gebruiken dient u voor iedere 
video in uw collectie een eigen map aan te maken en een jpeg afbeelding genaamd 'folder.jpg' van 160 x 237 
pixels in iedere map te zetten. U kunt de cover art direct van het internet downloaden of een gratis programma 
zoals YAMJ to Mede8er gebruiken. Y2M maakt ook nog een about.jpg bestand met daarin informatie zoals cover 
Synopsis, Cover, Rating, jaar, acteurs etc. Y2M is gratis en verkrijgbaar via - www.mede8erforum.com.      

BELANGRIJK:  We raden u aan de resolutie van uw scherm te wijzigen via de 
instellingen voordat u de film informatie bekijkt op volledig scherm.     

ZOEKEN VIA DE MOVIE SHEET

Druk op de ‘Info’ knop om de film informatie op volledig 
scherm te bekijken. Druk op/neer om door de film 
informatie te bladeren. U kunt de film dan starten door 
op de ‘Enter’ knop te drukken. 

To view the Movie Sheet in full screen press the Info button.

Preview ViewMovie Thumbnail View



Play of  Enter

Reeds bekeken Indicator
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MAP AFSPELEN 

Met de X3 kunt u een bestand in een map afspelen zonder dat u de map hoeft te openen. Kies de map en druk op 
de ‘Play’ knop. TDe eerste video in de map wordt nu afgespeeld. Afspelen vanuit de folder werkt alleen bij 
video-bestanden. 

VIDEO AFSPELEN VIA COVER-ART 

Met de X3 kunt u een video direct vanuit de coverart afspelen. Kies voor about.jpg  door op de ‘Info’ knop te 
en hierna op ‘Play’ of ‘Enter’ om de video af te spelen.

REEDS BEKEKEN INDICATOR

De X3 is uitgerust met een reeds bekeken indicator. Om deze te activeren gaat u naar instellingen -- Diversen  -- 
reeds bekeken indicator, en schakel deze in. De X3 markeert de video als 10% van een video is bekeken. 
U kunt ook handmatig een video als bekeken markeren. 

Media Bibliotheek - Kies de map of het bestand en druk op ‘EDIT’ Om een reeds bekeken indicator toe te voegen 
of te verwijderen.

Movie JukeBox - Kies het bestand of de map en druk op ‘Menu’ Om een reds bekeken indicator toe te voegen of 
te verwijderen.       
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BEVEILIGING  

De X3 heeft een ingebouwde beveiligings fuctie om de toegang te beperken. 

   Pin Beveiliging - Harddisk formatteren / Bestandsbeheer. 

   Map Beveiliging - Mappen van gebruikers 

Deze opties kunt u in of uit schakelen vanuit het instellingen menu

 

PIN BEVEILIGING
Schakel de pin beveiliging in om het formatteren van de harddisk te voorkomen en om 
de bestandsbeheer te beveiligen. Eenmaal ingeschakeld wordt u gevraagd om de 4 cijferige 
pincode wanneer u toegang wilt tot een bepaalde map.  

PINCODE VERANDEREN De standaard pincode is 0000

Om de pincode te wijzigen gaat u naar instellingen -- Diversen -- Wachtwoord -- U wordt nu gevraagd de huidige 
pincode in te voeren. De eerste keer is dit de standaard pincode ‘0000' Nu opent zich het nieuwe pincode 
scherm. Voer nogmaals de standaard pincode in gevolgd door uw nieuwe 4 cijferige code. Druk nu op 'Enter'  
om de nieuwe code op te slaan. 
.       

MAP BEVEILIGING
MAP beveiliging stelt u in staat om uw harddisks, USB Drives, 
SD kaarten en netwerk shares (Lezen en schrijven) te beveiligen. Om een map te beveiligen 
kiest u de map en drukt u op de ‘EDIT’ knop. Kies de ‘Lock’ optie en de map wordt beveiligd.
om een map te openen drukt u op de ‘EDIT’ knop. Kies voor ‘Unlock’ waarna gevraagd wordt uw pincode in te
voeren. Nadat u de correcte pincode heeft ingevoerd wordt de map geopend 
. 

RESET PIN CODE

Om de pincode te resteen installeert u de laatste firmware opnieuw. De pincode is dan weer standaard 0000.

Beveiligde map Open map

VEILIG VERWIJDEREN VAN USB DRIVES- Beta

Deze functie is ontworpen om de interne harddisk of USB drive veilig te kunnen 
los koppelen. Navigeer naar ‘Apparaten’ en druk op de ‘F2' knop. Een nieuw scherm 
opent zich waarin u kunt zien welke drives losgekoppeld kunnen worden. Kies de drive 

can be dismounted. Select the drive you want to 
en druk op ‘Enter’. De X3 koppelt de drive nu los. 
.

Let Op: Koppel geen drives los welke gebruik maken van 
Samba NAS. Dit kan ervoor zorgen dat de data corrupt 
raakt.  

θ
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OPSTARTEN MET FAVORIETEN 

U kunt de X3 met Favorieten laten opstarten. Instellingen -Systeem
kies voor ‘Favorieten’ onder st standaard applicatie tab. 
.

Favorieten snelkoppeling
U kunt op ieder moment toegang krijgen tot de favorieten door 
het indrukken van de “F4” knop op de afstandsbediening. 

Tip: De favorieten knop kunt u ook programmeren d.m.v. de 
zelf lerende functieknop op de afstandsbediening. 

FAVORIETEN MANAGER 

De MED1000X3D is uitgerust met een favorieten manager. 
Dit is een lijst van snelkoppelingen gemaakt door de gebruiker. 
De favorieten link werkt als een snelkoppeling naar mappen op de 
interne harddisk, USB Drives, Samba en NFS Netwerk shares. 
De x3 laat alle snelkoppelingen in de favorieten zien. U kunt  altijd
nieuwe links toevoegen of oude verwijderen.  

GEBRUIK VAN DE FAVORIETEN 

Navigeer naar de map of het bestand welke u aan de favorieten wilt
toevoegen en druk op de “Menu” knop. Kies voor "Aan favorieten 
toevoegen". Het bestand of de map wordt nu aan de favorieten  
toegevoegd. Kan deze niet toegevoegd worden (als deze al bestaat)  
krijgt u een “X” indicator links bovenin het scherm te zien. 
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GENRE ARTWORK TOEVOEGEN AAN DE 
FAVORIETEN
U kunt Genre artwork toevoegen aan de favorieten. Om deze toe te 
tvoegen selecteert u de afbeelding in de favorieten en drukt u op de 
“Menu” knop. Kies nu voor de "Genre" optie. Een nieuw scherm opent 
zich met een miniatuurweergave van de cover opties. Navigeer nu naar  
de cover die u wilt gebruiken en druk op de "Enter" toets on deze te 
bevestigen. 
 
        

Beveiligen van de Favorieten 
 
Om de favorieten te beveiligen drukt u op de
“Menu” knop en kiest u voor de "lock" optie 
Nu is de beveiliging geactiveerd. Wilt u de map weer vrij toegangkelijk
maken, dan kiest u voor de Unlock optie waarna u gevraagd wordt de 4 cijferige  
pincode in te voeren. 
  

Genre Art aan de Favorieten toevoegen
Om custom Genre Covers aan het flash geheugen toe te voegen; \

Maak een map met de naam 'Genre' en kopieer tot max 50 png genre
in deze map. 1:1 grootte is 117 x 172 pixels maar 156 x 233 pixels is ook 
mogelijk. Kopieer de 'Genre' map naar de Skin map. Selecteer de skin 
fmap en druk op de 'Menu' en kies voor 'als skin gebruiken'.

XML Data scannen
U kunt de favorieten scannen om een XML database op te bouwen voor de Film en Muziek Jukebox. 



VIDEO INFO ZOEKEN 

Met de zoek optie kunt u gemakkelijk naar een bepaald stukje in de film. Druk tijdens het bekijken van een video
Op de links/Rechts Navigatie knoppen voor een info balk bovenin het scherm. Druk nu op Links/Rechts en een  
rode balk met de daarbij behorende tijd positie wordt weergegeven aan de linkerkant. Heeft u de gewenste tijd 
opgezocht, drukt u op de “Enter” en u kunt op de gewenste tijd verder met het kijken van uw video. 
     

Tijd Titel                     Hoofdstuk

Bestandsnaam Titel info

Audio codec CHoofdstuk info

Huidige tijd                         Zoek tijd     Totale tijd    Zoek tijd indicator                      HerhalenTijdbalk

GA NAAR ZOEKEN 

Met de "Ga naar" zoek functie kunt u naar een specifiek stuk of hoofdstuk in een video 
bestand. Tijdens het kijken van een video drukt u op de “Ga naar” Om het scherm  
te tonen. Druk nu op de Links/Rechts Navigatie knoppen om de door u gewenste functie 
zoals Tijd Titel of Hoofdstuk te selecteren. Druk nu op de Omhoog/Omlaag navigatie- 
toetsen om de numerieke waarde aan te passen aan uw wensen en druk dan op "Enter" 
De X3 springt nu naar het door u gekozen gedeelte van de video. 
     

Huidige tijd                               Zoek tijd   Tijdbalk          Totale tijd           Zoek tijd indicator      
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ALPHA JUMP

The X3 has a Alpha Jump facility built into the Media Library. The 
Alpha Jump enables you to quickly jump to files and folders in your 
Media Library. Navigate to the Media Library and press one of the 
Alpha buttons on the remote control ie ABC, DEF, GHI, JKL, MNO, 
PQRS, TUV, WXYZ and the Alpha letter will be displayed on the top 
left of the screen. Press the button again and the next Alpha character 
will be displayed. After a short pause of making the final selection the 
focus will jump to the first file or folder with the Alpha character that 
was selected.    



Inzoomen breedte - Deze functie is ontworpen voor het bekijken 
van 4:3 videos op een 16:9 TV.

Inzoomen hoogte - Deze functie is ontworpen 
voor het bekijken van een ultra wide schem met  
16:9 verhouden op volledig scherm TV.

Zoom XY - Met de Zoom XY functie kunt u het beeld horizontaal 
en vertikaal uitrekken. 
 
 
 
 
 
 
  

W H

ENTER

UIT

Zoom in/uit
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ZOOM

De X3 is uitgerust met een geavanceerde zoom functie waarmee u in de breedte, hoogte,  
of XY kan zoomen in een video.  

3D MENU'S
De X3 ondersteunt 3D BSISO, Side by Side, Top & Bottom, Frame Sequential, Frame Packing (3D BDISO  
Menu's worden niet ondersteund). Schakel de 3D-functie van uw TV in. Kies een 3D Video, speel deze af en druk  
Mde menu knop van de afstandsbediening voor meer 3D instellingen/opties.   

BD Menu In / Uit schakelen
Als het BD-menu is uitgeschakeld, schakelt de X3 automatisch naar de 3D modus 
bij detectie van een BDISO. Alle andere 3D formaten dient u handmatig te
selecteren. U kunt de ‘F3' knop gebruiken om het BD menu Aan of Uit te zetten 
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ONDERTITELS
De X3 ondersteunt verschillende ondertitels. Is de ondertitel inbegrepen in een video bestand, dan is deze direct 
beschikbaar als ondertitel in het selectiescherm. Externe ondertitels moeten in de zelfde map als de video 
worden geplaats en dient dezelfde naam als de video te hebben.

Cloudy.With.A.Chance.Of.Meatballs.2009.720p.BluRay.HebDub.x264-WiKi.mkv
Cloudy.With.A.Chance.Of.Meatballs.2009.720p.BluRay.HebDub.x264-WiKi.srt
 
Druk tijdens het afspelen van een video op de ondertitel knop van de afstandsbediening om deze te selecteren.  

U kunt een standaard ondertitel instellen vanuit het instellingen menu.
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AANGEPASTE LETTERTYPEN
U kunt de interface en de ondertitels van de X3 naar eigen wens aanpassen. Fonts moeten kleinder dan 500KB  
zijn. Voor de GUI font kiest u een fft font en hernoemt u deze naar ‘gui.fft’ - Voor het font van de ondertitel kiest u 
Een ttf font en hernoemt u deze naar 'Subtitle.ttf’  - Kopieer deze naar de ‘skin’ als u gebruik maakt van.  
aangepaste skin. Navigeer naar de map en druk op de ‘Menu’ en kies voor de ‘Set to Skin’ optie. Om de 
standaard fonts te herstellen navigeert u weer naar de betreffende map en kiest u voor ‘standaard skin herstellen’



BESTANDSBEHEER 

De X3 heeft een ingebouwd bestandsbeheer om het overzetten van bestanden te beheren. U start deze 
door op de “Edit” knop van de afstandsbediening te drukken in de media bibliotheek.

Druk op Edit om een bestand te kopieeren, verwijderen, verplaatsen of hernoemen, kies de gewenste optie en 
druk op “Enter”. Volg de aangegeven instructies. 
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A B

Navigeer links naar de bestanden of mappen “A”. Druk op de “Play/Pauze” 
knop om de bestanden te selecteren en aan de lijst toe te voegen “B”.  

Bent u klaar met het selecteren van de bestanden of mappen ‘A’ dan drukt u op de “rechts” knop. De focus 
verplaatst zich naar “B”. Om verder te gaan drukt u op de “Edit” en selecteert u een van de beschikbare opties 
ie Kopieer, Verwijderen, Verplaatsen, DVD Copy, afspeellijst opslaan, foto album opslaan of edit. 

A B

BESTANDSBEHEER - MEERDERE BESTANDEN 

Om meerdere bestaden te kopieeren, verwijderen, verplaatsen of hernoemen drukt u op de “Edit” knop in de 
Media bibliotheek. Kies voor “Multiple Select” 



AFBEELDINGEN
Druk op de "View” knop van de afstandsbediening om de iconen strip te tonen. Kies het afbeelding icoon.  
Het scherm wordt nu gerangschikt in een raswter welke is geoptimaliseerd voor miniatuurweergave. 
De X3 ondersteunt ook diashow weergave. Deze kunt u activeren via de ‘Slideshow’ optie in de instellingen. 
U kunt op afbeeldingen inzoomen door de “Enter” knop van de afstandsbediening in te drukken. Vanuit het 
volledig scherm drukt u op de “Menu” knop van de afstandsbediening voor meer opties. 

U kunt ook audio afspelen tijdens de diashow. Let Op: De audio bron map dient in dezelfde map te staan als de 
foto's.  
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PLASMA MODUS / VIDEO SCHERM TRANSPARANTIE   

De plasma modus is ontworpen voor Plasma TV’s welke gevoelig zijn voor "inbranden" van stilstaande beelden. 
De controle zal de transparatie van het scherm aanpassen en heeft verder geen effect op de schermen tijdens 
afspelen van een video. Deze bepaald het transparantie niveau van alle video menu's tijdens het afspelen van 
een video. U heeft de keuze uit; Uit/Laag/Hoog. 

INTERNET MEDIA 

Internet Media bestaat uit  Picassa, Google, Bing, Video Podcasts, Weer, Shoutcast 
Radio, Flickr, Yahoo Finance en een Web Browser. U kunt internet media starten vanuit het 
hoofdmenu. Voor het gebruik van de Web Browser heeft u een USB compatibel toetsenbord 
en muis nodig. Voor additionele opties drukt u op de menu knop in de web browser.
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AUTOPLAY  

Met de X3 kunt u automatisch een map laten afspelen zodra de unit in ingeschakeld 
Deze optie is erg handig en tovert de X3 om in een betaalbare Digital Signage 
oplossing.  

Autoplay Functie
De autoplay bestanden kunnen opgeslagen worden op een SD-kaart, USB Drive of HDD 
1. maak een map aan in de root en noem deze “Autoplay” (Hoofdlettergevoelig) 2. in deze map 
kunnen video of audio bestanden staan 3. wilt u de bestanden in eeb bepaalde volgorde 
afspelen, noem deze dan: 01name - 02name - 03name - 04name - 05name - 06name - 07name- 
enzovoorts

Autoplay Werking  

Zodra de X3 is opgestart zoekt deze naar de “Autoplay” map. Zodra deze is gevonden, wordt 
automatisch alle inhoud van deze map afgespeeld. De inhoud wordt met de "Repeat All" 
functie als standaard afgespeeld. Koppelt u een USB drive aan de X3 wordt er ook naar 
de “Autoplay” map gezocht. Is deze gevonden,  start de autoplay functie vanzelf.    



NFS (Network File System)

De X3 gebruikt standaard Samba om content via het lokale netwerk te streamen. Dit zou meer dan genoeg zijn 
voor alle gebruikers. NFS kan worden gebruikt voor het streamen via het lokale netwerk. Streamt u vanaf een  
Windows PC, dient u gebruik te maken van een NFS client op de host PC. De X3 is getest met Hanewin
maar elke andere NFS server moet net zo goed werken. U kunt Hanewin downloaden op 
http://www.hanewin.net/nfs-e.htm    

Aanmaken van NFS snelkoppelingen op de X3

Kies voor de NFS optie in de media bibliotheek. Om een NFS snelkoppeling “toe te voegen” “aanpassen” of  
“verwijderen" drukt u op de Menu” knop. Kies voor NFS toevoegen. Vul hier het IP adres van de HOST PC 
tezamen met de share naam in (pad naam). 

LET OP: U dient de volledige pad naam op te geven ie C/UWSHARENAAM   

BELANGRIJK: 
Het aanzetten van “Flow Control” of uitschakelen van “Jumbo Frames” kan nodig zijn als u NFS gebruikt via een 
1GB switch op uw netwerk. 

 

voorbeeld van een map 
l:\dvd -public -alleen lezen -naam:dvd

Voorbeeld van een complete drive
e:\ -public -alleen lezen -naam:e
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Transmission BT Downloader 

WAARSCHUWING: BT Downloader gebruikt veel systeem bronnen 
wwe raden u aan tijdens het gebruik van de X3 deze uit te zetten. 

Om gebruik te maken van de Transmission BT downloader dient u ervoor te zorgen dat:

1) Er een interne harddisk aanwezig is in de X3 en deze ook geformatteerd is.
2) U een internet verbinding heeft
3) U een PC of Mac met een bedraadde / draadloze netwerkverbinding heeft welke verbonden is met de X3

Navigeer naar de instellingen en kies voo het “Netwerk” tabblad. Kies nu voor Transmission BT en zet deze "Aan" 
Start de browser op uw PC/Mac en voer de URL in zoals deze wordt weergeven op de Transmission Aan/Uit  
scherm. Http://xxx.xxx.xxx.xxx:9091/transmission/web/. De xxx betreft uw eigen IP adres binnen uw network. 
Zodra u dit adres heeft ingevoerd in de browser en u drukt op "Enter" opent zich de  Transmission pagina op de 
X3.

a) Torrents Toevoegen
Druk op het “Open” Icoon. Navigeer naar het torrent bestand op uw PC en kies voor "Upload". Het torrent bestand 
wordt nu geupload naar de X3en een voortgangsbalk wordt nu getoond in het Transmission scherm.  
 

b) Torrents beheren
YU kunt met de rechtermuisknop klikken op de downloadbalk voor de mogelijke opties. De algemene setup is 
links onderin het Transmission te vinden. Hier kunt u opties zoals download en upload snelheid instellen.

Alle torrent downloads worden opgeslagen in de Transmission Download 
map op uw harddisk. Let Op -- gecomprimeerde downloads dient u te unzippen of 
unrarren via uw PC. Alleen complete downloads kunnen worden afgespeeld.

U kunt de Transmisson BT pagina op de X3 ook via de ingebouwde browser openen 
ALLEEN IS DE FUNCTIONALITEIT BEPERKT. U kunt geen torrents toevoegen en 
bepaalde instellingen werken niet of zorgen ervoor dat de X3 chrasht.  



Menu Taal.
Tekstcodering voor ondertitels.
Instellen van de tijd / Tijdszone en zomertijd. 
Optie voor USB DVD drive. Indien ingeschakeld speelt de DVD automatisch af.
Instellen van de Screen Saver (tijd/type) 
Afspelen van media via UPNP servers
DLNA apparaatnaam
Keyboard taal
Afspelen hervatten vanaf een bepaald punt.
CEC opties aanpassen 
Formatteren van de interne harddisk 
In/Uit schakelen van het BD-lite menu   
Stel in vanaf welke applicatie de X3 opstart.
De speler naar de fabrieksinstellingen terugzetten.

--
--
--
-- 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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Video 
Beeldverhouding
TV Systeem
1080p 24HZ
Plasma Mode
Scherm groott

 
Menu Taal
Tekstcodering
Tijd
DVD Auto-Afspelen
Screen Saver 
DLNA-DMR
DLNA apparaat naam
MiniKBD Taal
Afspelen hervatten
CEC
Formatteren
BD-lite Menu
Stndrd opstart scherm
Standaardwaarden

Audio
Nacht modus
HDMI Uitgang
SPDIF Uitgang
Surround Sound
Lip Sync

Netwerk
Instellingen bekabeld
Draadloze instellingen
PCI-E WiFi
PPPoe Setup
Transmission BT
Samba Process
Web Remote

Diverse
Versiegegevens
Netwerk Info
HDD Info
Firmware opwaarderen
Config Opslaan
Config Herstellen
Pincode beveiliging
Folder Beveiliging
gezien indicator
Ondertitel
Diashow
HDD Spin down
JukeBox Weergave

Auto Weergave
Home Scherm tekst
Wachtwoord

Instellingen

--
--
--
-- 
--      Lip Sync instellingen voor video's aanpassen

--
--
--
-- 
--

Informatie over de firmware versie
Informatie over de netwerkverbindingen
Informatie over de interne harddisk
X3 firmware updaten vanaf een USB drive  
Uw configuratie instellingen op een USB drive opslaan voordat u gaat updaten
Herstellen van uw configuratie nadat u een firmware update heeft uitgevoerd
Pincode beveiliging voor het formatteren van uw harddisk  
Uw mappen beschermen middels een pincode 
Oog indicator voor reeds bekeken videos
In/Uit schakelen van ondertitels
In/Uit schakelen van de Diashow
Zorgt ervoor dat de interne harddisk een spin down doet na een bepaalde tijd
De X3 toont een XML Jukebox welke gestart is vanuit de Favorieten 
in een Movie Wall weergave 
    
De X3 onthoudt de weergave waarmee u de mappen heeft bekeken 
In/Uit schakelen van de localisatie tekst op de Hoofdpagina
Uw wachtwoord veranderen

Instellingen aanpassen voor het s'avonds bekijken van uw media. 
HDMI Uitgang audio instellingen.
Optische en Co-Ax Digitale Audio uitgangs instellingen. 
Instellingen voor 7.1 of 5.1 Surround Sound.

De beeldverhouding van uw tv instellen.
De resolutie van de tv instellen.
24HZ Frame Rate -- schakel deze optie in als uw tv 1080p 24HZ ondersteunt
Veranderen van de transparatie en voorkomen van inbranden op Plasma Tv’s
De tv grootte instellen voor het afspelen van video-bestanden

Netwerk instellingen -- DHCP IP (Auto) / Fixed IP (Handmatig)
Draadloze instellingen -- DHCP IP (Auto) / Fixed IP (Handmatig)
In/Uit schakelen van PCIE WiFi
PPPoe instellingen 
In/Uit schakelen van Transmission BT - Geformatteerde Interne harddisk in de X3
De X3 instellen om als server gebruikt te worden voor andere Netwerk apparaten
Indien ingeschakeld kunt u de X3 vanuit uw browser bedienen.

--
--
--
-- 
--
--
--

--
--
--
-- 
--
--
--
--
-- 
--
--
--
--

-- 
--
--
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