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Inleiding: 
 
ZDF-Mediathek Applicatie/Plugin is de als het ware de 'uitzending gemist' van het tweede 
Duitse TV (Zweites Deutsches Fernsehen , ZDF). Maar... nog veel meer. 
 
De homepage waar deze plugin zijn informatie vandaan haalt:  

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/. 
Deze is ook gewoon vanaf de pc te gebruiken. Praktisch alles van die site kan ook via de 
plugin op je Linux-receiver aangeroepen worden. 
 
Zenders die via deze plugin bekeken kunnen worden zijn: 

 

 

mailto:specials@detransponder.nl
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/
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Installatie: 

 

 Bij het gebruik van het OpenPli-image: de applicatie/plugin ‘zdfmediathek’ (op 
27 november 2011 is dit 'git3735+5cdadeb-r5') is als volgt te downlaoden in 
OpenPLi: Menu-Applicaties-Downloaden plugins (=groene knop)-Extentions, 
zoek daar onderaan bij de Z naar 'zdfmediathek' (zie afbeelding hierboven); 
 

 Voor andere images is het niet zeker of deze plugin downloadbaar is. Zelf 
even kijken. 
 

 Of even naar de originele plugin ‘enigma2-plugin-extensions-zdfmediathek.ipk’ 
zoeken en vervolgens handmatig plaatsen. 

Opstartscherm:  

Opstarten: 

 via Menu – Applicaties/Plugins: 

 
 of sneller met een druk op de blauwe toets op je afstandsbediening: 

 

Klik op 'OK'. Dan krijg je onderstaand openingsscherm te zien. 
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Links zie je de ‘rubrieken’ en rechts de bijbehorende ‘afspeellijst’. 

Bediening: 

Belangrijke tip vooraf:  
 
Druk niet te snel achter elkaar op de knoppen van je afstandsbediening want dan kan 
je een vastloper krijgen! Zeker als je het draaiend logo-tje ziet wachten. Normaal 
functioneert deze plugin prima. 
 

Wisselen tussen de kolommen: 
Je kan wisselen tussen de ‘rubriek’ in de linkerkolom en de ‘afspeellijst’ in de 
rechterkolom, door op links (<) of rechts (>) van je afstandbediening te drukken. 

 
 
Met de cursorknoppen kun je naar beneden en naar boven en naar een van de 
‘rubrieken’ gaan.  
Vervolgens op ‘OK‘ drukken om in die ‘rubriek’ dan een item te selecteren. Na een 
korte wachttijd zie je de nieuwe daarbij behorende ‘afspeellijst’. 
 
* Valkuil: als je in de linkerkolom op ‘OK’ hebt gedrukt dan gaat de plugin automatisch 
weer naar de rechterkolom. Wil je weer terug naar de linkerkolom dan kies je weer 
‘links (<)’. 
 
* Dat je in de: 
- linkerkolom zit zie je aan de pijl die er voor staat: 

  
- rechterkolom zit zie je omdat dan een van de af te spelen uitzendingen geel is 
geworden.  
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Afspelen: 
Selecteer in de rechter kolom de af te spelen uitzending en druk op ‘OK’ en wacht 
(heel) even. 
 
Dan volgt het inputscherm:  

 
Toelichting: 
De ‘……..asx’ hebben een server nodig en werken (dus) niet. 
 
Maar die met ‘……mov’ des te beter  
De ‘dsl 1000 …’ heeft een lagere kwaliteit dan de ‘dsl 2000 …’ 
Gaat het afspelen met ‘dsl 2000 …’ niet lekker dan heb je mogelijk een trage 
internetverbinding. Kies dan in de toekomst ‘dsl 1000 …’. 

 
Ga op een van de beide ‘….mov’ staan en druk op ‘OK’ om af te spelen. Daarna zie 
je draaiend logo-tje (wachten! niet meer drukken!). Daarna start het afspelen. 

 

Tijdens het afspelen: 
Tijdens het afspelen kan er helaas niet versneld afgespeeld worden en ook geen 
andere bijzondere functies.  
NB: het lijkt in eerste instantie of dit lukt maar na enige seconden merk je dat het toch 
niet gaat. 
 
Wel kan men op PAUZE ( II ) drukken.  
Druk je weer op PAUZE ( II ) of op ‘OK’ op je afstandsbediening dan gaat het 
afspelen weer door. 
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 ‘rubrieken’ en rechts de bijbehorende ‘afspeellijst’. 
 

 
 
De ‘rubrieken’ (linkerkolom in het openingsscherm) zijn: 
*In de rubriek ‘Tipps’ start deze plugin op in ‘Meist gesehen’ (meest bekeken). 

Duits Nederlands aanvulling 

Hoofdmenu Sub-menu   

Startsite  Opstart 
scherm 

 

 -Tipps -Tips  

 -Meist geshen -Meest 
bekeken 

 

 -Aktuellste -Recentste  

    

Nachrichten  Nieuws  

 -Aktuelste   

 -Ganze 
Sendungen 

 Werkt niet. 
Je ziet ook géén draaiend logo-tje 

 -Meist 
gesehen 

-vaakst 
bekeken 

 

    

Sendung 
vepasst? 

 Uitzending 
gemist 

 

 -Heute -Vandaag  

 -Gestern -Gisteren  

 -Mi & datum - Woensdag  

 -Mo      ,, -Maandag  

 -So      ,, -Zo  

 -Sa      ,, -Za  

 -Fr       ,, -Vr  

    

Live -Heute  Hier kan je zien welke uitzendingen 
gepland staan om opgenomen te 
worden en welke na beëindiging 
van de uitzending ter beschikking 
komen. 
* Deze zijn uiteraard NIET 
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afspeelbaar. 

 -Morgen               ,, 

 -So & datum               ,, 

 -Mo     ,,               ,, 

 -Di       ,,               ,, 

 -Mi      ,,               ,, 

 -Do     ,,               ,, 

 -Fr      ,,               ,, 

    

Sendungen 
A-Z 

 Uitzendingen 
A-Z 

Werkt niet. (Je ziet geen draaiend 
logo-tje. 

    

Rubriken  Rubrieken Werkt slechts zeer beperkt. 
Alle uitzendingen gesorteerde per 
rubriek verdeeld zoals: 
Film, Kinderen, Krimi’s, Cultuur, 
Nieuws – Actualiteiten, Politiek – 
Maatschappij, Consumenten, 
Series, Sport, Amusement, 
Wetenschap. 
 
1) Niet elke rubriek blijkt 
operationeel te zijn en is dan leeg. 
Zijn ze wel gevuld dan is dit maar 
zeer beperkt. 
 
* aan de onderzijde van de 
opsomming staat ‘Weitere Betrage 
laden’(Meer resultaten). Werkt niet 
,  waardoor je maar een beperkt 
aantal te zien krijgt.  

    

Themen  Thema’s Ook hier zie je ‘alle’ uitzendingen 
gesorteerd per rubriek, maar dan 
per thema. 
Die veranderen steeds, afhankelijk 
van het aanbod. 
Zoals: Rechtsextremismus, 
Burnout, Ausbildung, …. enz. 
 
* ‘Weitere Betrage laden’ Werkt 
wel  
En kan tot diverse uitzendingen tot 
een jaar terug oproepen. 

    

Sender  Zender Dit zijn geen benaderbare opties. 
Hier zie welke zenders meedoen. 

 
1. Afhankelijk van de rechten zijn de meeste uitzendingen die zijn opgenomen, in 

ieder geval zeven dagen ter beschikking. 
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Veel uitzendingen (met uitzondering van series) blijven zelfs tot een jaar ter 
beschikking. 
Dan moet je deze wel benaderen via de categorie: ‘Rubriken’ om tot een jaar 
terug te kunnen. 
 

2. De uitzendingen zijn circa 30 minuten al na de regulaire uitzendtijd 
beschikbaar via deze plugin. 

 

Overzicht bedieningsknoppen:                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Er zijn nog meer opties/ knoppen om de mogelijkheden van deze plugin te gebruiken! 
 
Zit je in het openingsscherm en druk je op de 'HELP'-knop dan zie je hoe je deze 
applicatie/plugin kan bedienen. 

 
Helaas in het Duits.  
 
Vertaald krijg je de tabel: 

Knop  

VU+ Dreambox Functie 

Rechter cursor Pagina naar beneden 

- EXIT Sluiten om plugin te verlaten. 

- TV /  bij verlaten afspelen. Sluiten tijdens / na het afspelen 

Onder cursor Omlaag 

< Verwisselen van afspeellijst à rubrieken  

Channel ‘-- ‘ Bouquet ‘-- ‘ Voorgaande pagina 

Channel ‘+ ‘ Bouquet ‘+ ‘ Zoeken (helaas krijg deze niet aan de 
praat). 
Je zal moeten zoeken via de webpagina 
(rechts bovenin). 

OK Selecteren 

MENU Selecteren Server 

Boven cursor Omhoog 

> Verwisselen van rubriekenà afspeellijst 

Linker cursor Pagina omhoog 

http://www.zdf.de/ZDFmediathek
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* Bij ‘Zoeken’ krijg je een QWERTY toestenbord. 

 
Helaas werkt dit niet bij iedereen. 
Je zal moeten zoeken via de webpagina (rechts bovenin). 
 
Grafisch voor de Dreambox: 

 
 
Grafisch voor de VU+: 

 
 
Opmerking: als je op 'MENU' drukt dan zou je een server in moeten kunnen stellen. 
Maar dit blijkt niet te werken/mogelijk. 
 

http://www.zdf.de/ZDFmediathek
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Tot slot onze dank aan de bouwer(s) van deze plugin. We weten helaas niet wie deze 
credits verdient. 
 
Veel plezier met deze Applicatie/Plugin! 
 
Gerard en Hans. 


