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Om films en series te kunnen kijken op je mediaspeler is 
internetverbinding nodig. Wanneer je gebruik maakt van een 
internetkabel, doe je deze in de daarvoor bedoelde aansluiting. Mocht je 
Wi-Fi hebben gekozen als optie, dan helpt deze handleiding je met het 
instellen van de Wi-Fi verbinding op je mediaspeler. Het instellen van 
draadloos internet op de mediaspeler (en het toevoegen van de 
mediaspeler aan je netwerk) hoeft maar eenmaal.  

Stap 1 
Zorg dat je de mediaspeler kunt bedienen. Dit kan op een van de 
volgende manieren: 

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 2  
Start je mediaspeler op en ga naar “SYSTEEM” en dan naar “OPENELEC”  

Stap 3 
Klik op “verbindingen” en je krijgt een overzicht van alle draadloze 
netwerken die beschikbaar zijn. Dit kan een minuutje duren.  

Stap 4 
Selecteer de gewenste internetverbinding en klik op “verbinden”.  
 
Stap 5 
Voer het wachtwoord van jouw Wi-Fi netwerk in en bevestig daarna met 
“klaar”.  

Stap 6 
Na het bevestigen gaat de mediaspeler verbinding maken met het 
gekozen Wi-Fi netwerk. Dit duurt ongeveer een minuut. Als de verbinding 
is gemaakt krijg je de melding “ready” en is de Wi-Fi goed ingesteld.  
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Stap 7  
Je kunt nu teruggaan naar het hoofdmenu. De add-ons (de programma’s 
waarmee je uiteindelijk je films/series kunt kijken) worden geüpdatet. Dit 
duurt ongeveer 10 minuten en is eenmalig bij het voor de eerste keer 
opstarten.  
 
Veel kijkplezier met je mediaspeler die nu verbonden is met je Wi-Fi 
netwerk! 
 
 


