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Gefeliciteerd met de aankoop van jouw mediaspeler! Omdat we 
begrijpen dat het niet altijd even gemakkelijk is om de mediaspeler aan 
te sluiten en op te starten, hebben wij voor jou deze handleiding gemaakt. 
In enkele duidelijke stappen heb jij zo jouw mediaspeler aan de praat. Wij 
wensen je heel veel kijkplezier! En vergeet niet af en toe een (plas)pauze 
te nemen tijdens het kijken.  

Stap 1 
Sluit de meegeleverde HDMI-kabel aan op je TV en je mediaspeler.  

Stap 2  
Sluit een netwerkkabel aan voor de internetverbinding, of stel de Wi-Fi in 
wanneer je een mediaspeler met Wi-Fi hebt besteld.  

Stap 3 
Indien je een toetsenbord hebt besteld, haal je allereerst de draadloze 
USB ontvanger uit het toetsenbord. De draadloze USB ontvanger zit in de 
achterkant van het toetsenbord. De draadloze USB ontvanger doe je in 
een van de USB-poorten van de mediaspeler.  

Stap 4 
Zet je televisie aan en zet de mediaspeler aan door de voedingsadapter 
(het andere meegeleverde kabeltje) in het stopcontact te steken en de 
micro-USB in de mediaspeler te stoppen.  
 
Stap 5 
Als het goed is schakelt je televisie automatisch over naar de juiste HDMI-
poort waarop de mediaspeler is aangesloten. Mocht dit niet zo zijn, dan 
kun je met de afstandsbediening van je televisie op “SOURCE” of “BRON” 
drukken totdat de juiste HDMI-ingang in beeld verschijnt.  

Stap 6 
De mediaspeler geeft eerst even de melding “OPENELEC” en even later zie 
je het menu van de mediaspeler dat er als volgt uitziet: 
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Stap 7  
Wanneer de mediaspeler is aangesloten op het internet, begint deze 
direct met het updaten van alle add-ons (de programma’s waarmee je 
uiteindelijk films en series kunt kijken). Dit duurt eenmalig ongeveer 10 
minuten. Zorg dat je wacht totdat alles netjes geïnstalleerd is.  

Stap 8 
Als alles geïnstalleerd is kun je beginnen met kijken. Maar voordat je kunt 
kijken behandelen we nog even de manieren waarop je de mediaspeler 
kan bedienen: 

a) Afstandsbediening van je televisie (alleen als deze CEC ondersteunt) 
b) Draadloos toetsenbord (de draadloze USB ontvanger moet in de 

USB-poort van de mediaspeler) 
c) Vast toetsenbord (met USB kabel aansluiten op de mediaspeler) 
d) Smartphone of tablet (internetkabel op de mediaspeler nodig) 

a. Apple > XBMC Remote verkrijgbaar in de App Store 
b. Android > YATSE verkrijgbaar in de Play Store 
c. Windows > XBMC Remote verkrijgbaar in de App Store   

Stap 9 
Wanneer je de mediaspeler kunt bedienen kun je films en series gaan 
bekijken door in het menu naar “video” te gaan en dan “add-ons” aan te 
klikken. Zie onderstaande afbeelding: 



SOS Solutions Aansluiten en opstarten mediaspeler  
 

 
 

Extra 
Wij adviseren de mediaspeler NIET uit te zetten. Door de mediaspeler aan 
te laten staan worden de geïnstalleerde add-ons ongemerkt geüpdatet en 
weet je zeker dat je altijd met de nieuwste versies werkt. Mocht je de 
mediaspeler toch uit willen zetten, haal dan de micro-USB stekker uit de 
mediaspeler. Laat deze er zeker niet langer dan 3 weken uit! 
 
 
 


