De Transponder, thema 23 maart 2019: instellen fallback tuner en remote stream convert.
Uitgangspunt: Enigma 2 ontvanger. Image: OpenPLi (versie 7.0). Ander image kan ook, dan
zelf even zoeken.

Fallback tuner
We hebben: een ‘moeder’ aangesloten op bijvoorbeeld Astra 19, 23 en 28 oost en een
dochter aangesloten op bijvoorbeeld Astra 28 oost.
Stel we maken een opname op moeder. Dan is DIE transponder op Astra 19 in gebruik.
Andere transponders op Astra 19 of andere satellieten: niet te gebruiken.
Demo: opname starten op bijvoorbeeld ARD. Rest lichtgrijs.
Oplossing: tweede tuner. Als deze niet in de ontvanger zit dan moet je extern. Dit heet de
fallback tuner. De tuner van de dochter is dan de fallback tuner.
Instellen: Menu, Instellingen, Zenders zoeken, Instellen van de Fallback tuner.
Activeer op ‘aan’ (groen).
Importeer: standaard niets. Mogelijk: zenders, epg of beide.
Importeer timer: standaard niets.
Fallback externe tuner: hier moet het IP-adres van de dochter in.
Te vinden de dochter (Menu, Instellingen, Expert instellingen, Netwerk) of je zoekt op naam
automatisch. Dat is het makkelijkst!
Groene toets = opslaan.
Demo: de opname op de ARD/19 oost loopt. Maar nu is de rest niet meer lichtgrijs. Opname
starten, dochter levert aan moeder het signaal. Opname gaat dus naar harddisk moeder.

Remote stream convert
Dan het omgekeerde: de dochter wil het signaal van de moeder gebruiken. Stel dochter staat
in een hobbykamer waar alleen een IP-aansluiting is. Geen kabel of satelliet. Dus de tuner
van de dochter kan niet worden gebruikt.
Installeer de app remote stream convert. Menu, Applicaties, Downloaden, Extensions. Na
downloaden, exit.
Menu, Instellingen, Zenders zoeken, onderaan staat Remote channel stream converter.
Gele toets: instellen IP-adres moeder. Groene toets, bevestigen. Boeketten van moeder
worden ingelezen. Kies/vink aan wat je wil en kies voor ophalen.
Ga naar je kanalenlijst, boeketten, onderaan staat met de aanduiding ‘extern’ wat er van
moeder is opgehaald. Kies een zender.
Noot: opnemen op harddisk in dochter is mogelijk, ook kan de dochter de harddisk van de
moeder gebruiken. Hoe? Zie daarvoor onze special Mounten tweede receiver via IP (kijken
zonder schotel) te vinden op onze site (downloaden, specials, 2014).

