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In het FDSE blad januari/februari 2010 hebben we geschreven over ‘Slingbox... ook te
gebruiken met een Dreambox en iPhone!’
Gerard heeft sinds enige tijd geen DM800 meer maar een VU+DUO. Hij kon zijn Slingbox
niet meer gebruiken omdat er geen virtuele afstandsbediening was, die de
Afstandsbedieningscode van een VU+DUO kon vertalen naar de Slingbox/VU+DUO.
Begin Augustus heeft een zekere ‘alanrichey’ deze vertaling gemaakt. Geweldig werk. Ere
wie ere toekomt.
http://www.hifiremote.com/forums/viewtopic.php?t=12253&sid=95e2e2f8208693b0429b4e53e9f39d90
De SlingPlayer heeft vele specifiek product gerelateerde virtuele afstandsbedieningen
(zoals bijvoorbeeld voor de DM800).
Maar ‘alanrichey’ heeft nu de Universele Virtuele afstandsbediening van de SlingPlayer
gebruikt en aan elke knop de ‘afstandsbedings-code’ van de VU+DUO gekoppeld.
Virtuele afstandsbediening afbeelding van:

DM800
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Hiermee kan je de Slingbox gebruiken met behulp van het programma’s:
1. ‘SlingPlayer’ op de PC/Laptop,
2. en in combinatie met de iPhone, met behulp van het programma/applicatie
‘SlingPlayer Mobile’.
Op basis van de special ‘IPhone-Special-Alle Satelliet gerelateerde Applicaties voor de
iPhone.pdf ’ (bron: FDSE, maart/april 2010);
is deze special geschreven , maar dan voor de SlingPlayer in combinatie met de VU+Duo
Inleiding
Een Slingbox is een apparaat dat aan de ene kant wordt aangesloten op een internetrouter en aan de andere kant aan bijvoorbeeld een (UPC of Ziggo) mediabox dan wel een
satellietontvanger. Zo kun je de satellietontvanger aansturen op stand. Niet alleen
aansturen maar tevens de programma's bekijken, waar ook ter wereld.
http://nl.slingbox.com/go/slingbox-solo en http://support.slingbox.com/go/home of
http://support.slingbox.com/go/products
In de bijdrage hieronder wordt uitgelegd hoe je de Slingbox kunt gebruiken in combinatie
met een VU+DUO en met een iPhone.
Installatie op moeder-pc
Allereerst moet je thuis op je 'moeder-pc' de software voor de Slingbox installeren. Op die
manier hang je als het ware de Slingbox in je interne netwerk. De installatie gaat dan
automatisch goed... hoewel, zie hierna voor extra tips.
De volgende stappen moeten genomen worden:
1. sluit de Slingbox hardwarematig juist aan volgens de instructies;
2. zet je firewall van Windows, het router en eventueel modem uit (niet vergeten na
installatie weer aan te zetten!);
3. download de software, genaamd 'SlingPlayer' (voor Windows, Mac of Mobile) van
de site http://downloads.slingmedia.com/go/slingbox-software-ie. Gebruik de UKversie;
4. installeer SlingPlayer volgens de instructies op je PC;
5. tijdens het installeren krijg het onderstaand beeld, heb geduld, het duurt even!
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6. De installatie is succesvol als de SlingPlayer verder gaat in het installatie proces,
met verbindingen met de router etc.
Opmerking:
Zo niet kies dan voor: ‘Manually configure your router’.
Vervolg deze instructies; Mocht je geen beeld krijgen (dus geen contact met
de VU+DUO) dan ga eerst naar punt 7.
Laat het bestaande installatie-scherm openstaan . We moeten eerst iets
anders instellen voordat we hiermee verder kunnen gaan.
Heb je wel beeld dan is nu de SlingPlayer geïnstalleerd en zit je in het menu om
deze in te stellen voor de VU+DUO.
Zoals gezegd zit de VU+DUO (nog) niet in lijst met de satelliet ontvangers en
moeten we de Universele afstandsbediening gebruiken.
Daarom gaan we nu eerst het bestand met de VU+DUO codes op de PC plaatsen:
Ga naar http://placeshiftingenthusiasts.com/forum/remote-file-downloads/remotefile-for-the-vu-duo-pvr/ en download het bestand wat zit onder ‘Download the
Custom Remote here’

En pak dit Vu+-Duo.zip bestand uit.
Hierin staan 2 bin bestanden:
Plaats ‘V2010_RV.bin for non-US (PAL) Slingboxes’ in:
-

C:\Program Files(x86)\Sling Media\SlingPlayer\SBAV\ (OC-Windows versie)
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-

of /Applications/SlingPlayer/Contents/Slingbox Setup (in de MAC versie).
(Let op dat de inhoud dirs niet weer gegeven tenzij u een "right-click-> Show
Package Contents" wanneer u navigeert naar de app "Inhoud" directory.)

Vervolg nu de installatie met de ‘SET-UP Assistent’ op het punt waar je zojuist
gebleven was.
Maar…
Bij 'Configure Video Sources' moet je voor zorgen dat je 'Standalone DVR'

selecteert als ‘Manufacturer’ en ‘het Model’/ leeg laat c.q. ‘Other’ invult (dit is grijs,
dus niet benaderbaar).

Nadat je op Next hebt gedrukt kom je in het Custom Code venster. Ga naar
beneden aan het einde van de ‘Code numbers’ en type in dat veld V2010 (GEEN
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v2010, de code is caps-log gevoelig !)

Nu moet je testen of de SlingPlayer contact heeft met de VU+DUO. Test dit door op
de POWER te drukken (eventueel nogmaals als er niets gebeurd) en dan zal de
VU+DUO uitgaan (enkele seconden wachten) waarna door nogmaals op de
POWER knop te drukken, de zal de VU_DUO weer aan zal gaan (enkele seconden
wachten. Dit zie je (ook) op het Video display van de Setup Assistent.

Werkt het dan druk op ‘next’.
en zie je:

Dan vervolg de setup procedure als bedoeld.
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Klik op APPLY om het geheel af te ronden, gevolgd door CLOSE
De SlingPlayer start nu op en krijg je beeld vanaf je VU+Duo
7. Maar …….
Mocht je op het einde van de wizard na enige minuten nog geen contact met de
VU+DUO hebben en je wederom op het beeld vaan punt 6, dan zal helaas de
router met de hand ingesteld moeten worden en dan volg 7 t/m 10 en dus wordt het
dan …..
kies voor ‘Skip for now’ en stel de router handmatig in. Ga hiervoor naar:
http://portforward.com/. Vervolgens: kies helemaal linksboven (net onder de banner)
“Router List “. Kies uit de zeer grote lijst het MERK van jouw router en kies
vervolgens het TYPE. Bij voorbeeld het merk “Linksys” en dan klikken op het type
“WRT-54G”. Attentie: je krijgt dan een supergrote reclamebanner… (niet op
klikken), maar rechts bovenaan staat zeer klein een mogelijkheid om verder te
gaan, te weten: 'Click here to skip this advertisement'. Klik daar wel!
Nu komt er een zeer grote lijst met vele soorten Programma’s/Applicaties. Kies hier
in ons geval voor SlingBox en klik hierop;
8. Nu krijg je te zien hoe dat je jouw router (in mijn voorbeeld de 'WRT54G') in moet
stellen zodat het programma (in ons voorbeeld SLINGPLAYER) goed zal werken.
Alleen, vroeger (en dus in deze instructie) moest het IP- adres als volgt ingesteld
worden: 192.168.1.237 maar op de site van Slingbox kan je lezen dat met huidige
apparatuur het IP-adres op 192.168.1.254 (bij sommige 192.168.2.254 afhankelijk
welk merk router je hebt) ingesteld moet worden! In ons voorbeeld wordt dit dan
zoals te zien is op
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Linksys/WRT54G/Sling
Box.htm;
9. Volg de instructies die JIJ voor JOUW router krijgt, maar wel met het IP-adres op
192.168.1.254; (bij sommige 192.168.2.254)
10. Tijdens de installatie wordt gevraagd welk apparaat (TV of Recorder of Satellietreceiver) je wil gaan gebruiken. Normaal kies dit en rond de installatie af tot dat je
voor de keuze komt te staan of je nog een apparaat wil toevoegen. Zie
onderstaande afbeelding.
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Dan volg je de installatieprocedure en rond je deze verder netjes af. (zie punt 6)

Kijken via je VU+DUO
Eventueel nog een test vooraf?
Start op de moeder-pc het programma SlingPlayer op en test of je verbinding hebt. Dit is
er als er beeld 'binnenkomt' op de moeder-pc. Mocht dit niet zo zijn dan moet je
bovenstaande instructie vanaf 7 herhalen maar dan voor jouw modem (als dit niet
geïntegreerd in de router!).
NB: vergeet niet de firewall weer aan te zetten!
Mogelijkheden om te kijken.
Het volgende resultaat (lees: beeld) kan worden bereikt:
• beeld van de VU_Duo op de moeder-pc;
• idem op de laptop/netbook via intranet (wifi of utp-kabel);
• bij een ander ingelogd (hotspot);
• op de iPhone (zie hierna).
Buiten de eigen woning/intranet kijken
De SlingBox heb je natuurlijk aangeschaft om juist elders dan thuis te kijken naar je
favoriete tv programma. Wat moet je hier voor doen? Op een externe pc (of laptop) moet
het programma SlingPlayer geïnstalleerd worden. Deze externe pc (nogmaals buiten je
eigen netwerk) moet vervolgens verbinding gaan zoeken met je SlingBox (in je eigen
netwerk thuis). Hierna de instructie.
Eerste stap is dus het installeren van de software die je al eerder gedownload hebt (zie
hiervoor (site: http://downloads.slingmedia.com/go/slingbox-software-ie).
www.detrasnponder.nl
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Het programma (de Setup Assistent) vraagt op enig moment naar 'slingbox-id' en
'wachtwoord' (password). Deze heb je tijdens de installatie op de moeder-pc aangemaakt.
Voer deze dus in. Op die manier gaat de externe pc contact zoeken met het 'thuisfront'.
SlingPlayer heeft een weergave gemaakt die gebaseerd is op de meest voorkomende
afstandsbedieningen van Dreambox. Dit ziet er ongeveer zo uit:

Opm.: je kan de Afstandsbediening onderaan uittrekken (zie pijl) zodat je alle knoppen kan zien.

De afstandsbediening kun je op twee manieren te voorschijn halen:
− ALT+R intypen;
− klikken op het kleine logo'tje (links van het hartje):

Ga met je muis maar eens over de virtuele knoppen van deze afstandsbediening. Je ziet
dan waar de knoppen voor dienen (pop-up). Waar een pop-up komt werkt de functie door
aanklikken. Zonder pop-up: geen werkende knop/functie (zoals de gekleurde knoppen of
de tweede rij van onder: rood/groen/geel/blauw).
De meeste knoppen werken 'als thuis', oefen zelf.
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‘alanrichey’ heeft overigens ook de Logische drukknoppen gedefinieerd. Deze zijn te
bereiken door op de universele Vituele afstandsbediening te gaan staan en via de
rechtermuisknop Customs een van deze te kiezen en wel:
Custom 10: Audio
Custom 11: Radio
Custom 12: TV
Custom 13: Text
Custom 14: Subtitle
Custom 15: Record List (and on White button)
Custom 16: Help
*) Je kan de Custom menu NIET her-benoemen. Als je dat echt wil dan moet je de oude
SlingPlayer V1.5 installeren. Maar dan heb je andere features niet ter beschikking.

Op 16:9 zetten
Kies in SlingPlayer: Menu  Video zoom  Anamorphic
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Vergelijk functie virtuele en werkelijke afstandsbediening VU+DUO

Kijken via de iPhone
Ook hier geldt: het programma SlingPlayer moet op de iPhone geïnstalleerd worden. De
iPhone fungeert dan als 'externe pc'.
Site: http://www.slingmedia.com/go/SlingPlayer-mobile.
Dit programma is geen freeware. Voor de echte hobbyist zullen er andere wegen zijn....
NB: het programma is gemaakt voor twee type's van Slingbox, te weten de Solo en de
Catcher. Het oudere type Classic wordt niet ondersteund maar zou toch moeten werken.
Bij mij werkte het programma goed via wifi. Een kennis van me heeft het getest via het 3Gnetwerk. Hij heeft een iPhone die een 'jailbreak' heeft gehad. Link:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jailbreak. Door het programma '3G-unrestricted' denkt de
iPhone dat deze op een 'normaal wifi-netwerk' zit in plaats van het 3G-netwerk. Dan werkt
de iPhone zoals hierboven beschreven.
Het gebruik van de SlingBox in combinatie met de iPhone is net even anders dan
hierboven. Hierna een beschrijving van de lijn: iPhone ---> netwerk ---> router/modem --->
Dreambox. Zodat we op de iPhone de programma's van de Dreambox kunnen zien.
Compleet menu in combinatie met het gebruik van de VU+DUO:
www.detrasnponder.nl
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De menu indeling van de iPhone past zich automatisch aan het geen je in de wizard
‘System Setup’ van de SlingPlayer (op de moeder PC) hebt ingesteld. In ons geval de
‘Universele’ AfstandsBediening (AB) waarvan de knoppen de code van de VU+DUO
hebben gekregen.
Vreemd genoeg zijn de knoppen op de iPhone in combinatie met de VU_+DUO veel
overzichtelijker / intuïtiever dan bij de Dreambox (grote AB).
Meer specifiek het bedieningsmenu:
Openingsscherm:

1) Het algemene MENU: 1x op het scherm tikken:

2) Het SUB-Menu:
A: te bereiken door op het REMOTE logo te drukken

dan krijg je
B: Of door 2x op het scherm tikken indien je naar TV-schermpje kijkt zonder menu.
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Boven aan kan je 5 verschillende knoppen bedienen

Dan krijg je o.a.:
Makkelijk voor het besturen:

Of het uitgebreide menu waarin (bijna) alles te bedienen is van de VU+DUO.
Zo de harddisk inclusief opnemen en afspelen, taal, EPG, MENU van de VU+, etc.

Door het zwarte gedeelte naar Links of Rechts te schuiven krijg je alle sub-menu’s te zien.

Ter info:
Custom 10:
Custom 11:
Custom 12:
Custom 13:
Custom 14:
Custom 15:
Custom 16:

Audio
Radio
TV
Text
Subtitle
Record List (and on White button)
Help
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Custom 22:
Custom 23:
Custom24:
Custom 25:

Rood
Groen
Geel
Blauw

(o.a. ’Alles’)
(o.a. ‘Satellieten’)
(o,.a.’Provider’)
(o.a.‘Favorieten of ‘Aplications’)

Oefenen maar!
Helaas kan je tekst ‘Custom…’ geen andere naam geven omdat SlingMedia dit niet
toestaat. Wil je dit wel hebben dan moet dit doen door SlingPlayer V1.5 te installeren.
Deze staat wel toe als zelfgemaakte Buttons met iconen op de bodem van het scherm van
je PC. Maar welke functies je dan weer mist t.o.v. de actuele Versie?
Hier http://placeshiftingenthusiasts.com/forum/slingbox-hardware/slingbox-pro-bestfirmwareSlingPlayer-version/ kan je lezen dat het voor SOLO versie (alleen SD
uitzendingen) maar voor de andere de codecs niet in deze SlingPlayer V1.5 zitten. Voor de
Slingbox Pro, Solo en Pro-HD kunnen ook coderen met H.264.
Of en hoe dit V1.5 uitpakt op de iPhone heb ik niet kunnen getest..
Voor de echte specialisten die het willen begrijpen , zelf knoppen toevoegen / veranderen
etc. :
Zie http://www.hifi-remote.com/forums/dload.php?action=file&file_id=6413
En klik op

Veel kijkplezier.
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