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Bekijken van de dreambox beelden op je PC toch mogelijk op de DM500
Zoals de meeste wel weten kan je ook de beelden van je Dreambox (alle typen) zien op je
pc. Daarvoor moet je wel VLC MediaPlayer geïnstalleerd hebben (via
http://www.videolan.org/vlc/).
Om beeld te krijgen op je pc moet je de webbrowser openen en het ip-nummer van je
Dreambox invullen (bijvoorbeeld: http://192.168.1.105).
Na even wachten komt de Dreambox webinterface. Daarna wordt de kanalenlijst geladen
met je favorieten, zie afbeelding.
Vervolgens druk je op 'Web-TV' (zie rode cirkel in de afbeelding) en het VLC MediaPlayer
venster opent zich en zie je tv via je pc via je Dreambox.
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Opmerking: je kan ook vanaf deze player je kanalenlijst en favorieten gebruiken. Zie het
rood omcirkelde.
Bij alle typen van Dreambox gaat de bediening zo. Alleen bij de DM500 krijg je geen
vloeiend beeld maar gaat maar met schokken. Niet om naar te kijken, maar… er is een
eenvoudige oplossing: start de DM500 opnieuw op voor je gaat kijken via de pc.
Door deze herstart wordt er blijkbaar in de DM500 iets reset of een stukje van het
buffergeheugen leeg gemaakt. Maar in ieder geval is en blijft het beeld op je pc dan wel
schokvrij☺.
Wil je niet helemaal naar je DM500 lopen om hem te laten herstarten dan kan deze ook
herstart worden via de 'Dreambox webinterface' en wel door op “Shutdown  “Restart” te
drukken. Zie de gele cirkel in de afbeelding.
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