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1.0 Introductie 
Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is 
door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks 
alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Eminent 
garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom 
zorgvuldig. 
 
Registreer je aankoop nu op www.eminent-online.com en ontvang product updates! 

1.1 Functies en kenmerken 
De Eminent EM7385 & EM7380 3D Full HD mediaspelers spelen al je films in Full HD 
op je televisie af. De mediaspelers kunnen ook Full 3D films op je 3D televisie 
weergeven. De gloednieuwe Realtek RT1186 chipset ondersteunt vrijwel alle formaten 
in Full HD. De Eminent EM7385 & EM7380 worden standaard geleverd met 5 jaar 
garantie. 
 
De krachtige Realtek RT1186 chipset ondersteunt vrijwel alle 2D en 3D video codecs! 
Dankzij de gloednieuwe RT1186 processor, die op 750Mhz draait, bieden de EM7385 
& EM7380 een brede ondersteuning op videobestanden zoals MKV, VC-1, AVCHD 
MPEG4, H.264 en X.264, en dit allemaal in Full HD 1080P resoluties! 
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De EM7385 & EM7380 hebben ondersteuning voor 3D formaten zoals Side-by-Side, 
Top-Bottom en Frame packed 3D. SRT ondertitels die bij een 3D bestand horen 
worden automatisch geconverteerd. 
Klassieke formaten zoals Divx, Xvid, MPEG-1 en MPEG-2 worden ook ondersteund. 
De populaire ISO formaten voor DVD-ROM worden met volledige menu’s afgespeeld, 
inclusief hoofdstuk selectie en ondertitel selectie. 
BD-ROM ISO bestanden, zowel 2D als 3D ISO bestanden kunnen worden afgespeeld 
inclusief menu, hoofdstuk selectie en PGS ondertiteling. 
 
Full HD geluid en video ervaring. 
De Eminent 3D mediaspelers, de EM7385 en EM7380, ondersteunen niet alleen Full 
HD 1080P video, maar leveren ook kristalhelder geluid door gebruik te maken van 
audio formaten zoals Dolby True-HD en DTS-HD Master (Via de HDMI 1.4 poort). Een 
externe HD versterker is benodigd om deze full HD audio formaten af te kunnen 
spelen. 
De EM7385 & EM7380 zijn volledig ‘backwards compatible’ met ‘normale ’DTS (Core) 
en AC3 (embedded) audio formaten (Via de HDMI 1.4 poorten en S/PDIF). De 
EM7385 is tevens voorzien van een interne Dolby Digital (AC3) en DTS decoder zodat 
je deze audio formaten ook op non HD apparatuur kunt afspelen.  
 
Film informatie en afbeeldingen. 
De Eminent 3D Full HD mediaspeler, de EM7385 en de EM7380, ondersteunen 
Thumbgen om film informatie en afbeeldingen van je films te tonen. Met Thumbgen 
kun je je eigen oogstrelende videobibliotheek samenstellen. Behalve de 
ondersteuning voor Thumbgen, ondersteunen de EM7385 & EM7380 de mogelijkheid 
om filminformatie uit online databases te halen met een simpele druk op de 
afstandsbediening.  
 
Eenvoudig in gebruik. 
Speciaal voor de EM7385 & EM7380 is er een nieuwe grafische omgeving gecreëerd, 
waardoor de mediaspelers zeer eenvoudig te bedienen zijn. 
De Eminent EM7385 & EM7380 kunnen ook worden bediend met je Apple (iOS) of 
Android telefoon of tablet, door gebruik te maken van de ‘Remote Control’ App. Deze 
App is speciaal ontwikkeld door V One Multimedia. Je kunt deze app downloaden via 
de Apple’s Appstore of via Google’s Play Store. 
 
 
Volledig zwarte aluminium behuizing voor de EM7385.  
De Eminent 3D mediaspeler EM7385 hdMEDIA 3D heeft een unieke volledig 
aluminium behuizing die de mediaspeler koel houdt, maar tegelijkertijd geluid van de 
interne schijf tot een minimum beperkt. Een strak zwart ontwerp, dat zorgt voor een 
verbazingwekkend mooie uitstraling! 
 
Compact zwarte aluminium behuizing voor de EM7380. 
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De Eminent 3D mediaspeler EM7380 hdMEDIA 3D heeft een unieke, volledig 
aluminium behuizing, die ervoor zorgt dat de mediaspeler koel blijft. Een strak zwart 
ontwerp, dat zorgt voor een verbazingwekkend mooi uiterlijk! 
 
Eenvoudig harde schijf inbouwsysteem voor je eigen comfort. 
De Eminent EM7385 hdMEDIA 3D is voorzien van een eenvoudig inbouwsysteem 
voor je harde schijf. Dit inbouwsysteem is gelokaliseerd aan de rechterkant van de 
behuizing. Dit systeem zorgt ervoor dat je eenvoudig toegang krijgt tot het SATA slot. 
Dit is duidelijk de meest eenvoudige manier om een harde schijf in te bouwen en te 
verwijderen! 
 
Ingebouwde 300N draadloze netwerkondersteuning voor  de EM7385. 
De Eminent 3D mediaspeler EM7385, is voorzien van een ingebouwde 300N 
netwerkadapter met twee antenne aansluitingen. Gebruik een 300N draadloze router 
en je kunt snel en eenvoudig toegang krijgen tot alle media binnen je netwerk. De 
draadloze netwerkadapter is tevens backwards compatible met 802.11B en G 
netwerken. Maar voor een optimale draadloze ervaring raden wij je wel aan om een 
draadloos N netwerk te gebruiken. 
 
Optionele draadloze ondersteuning voor de EM7380. 
De Eminent 3D mediaspeler EM7380 kan worden voorzien van een EM4576 of een 
EM4579 draadloze adapter. Gebruik een 300N draadloze router en je kunt snel en 
eenvoudig toegang krijgen tot alle media binnen je netwerk. De draadloze adapter is 
tevens backwards compatible met 802.11 B en G netwerken. Maar voor een optimale 
draadloze ervaring raden wij je wel aan om een draadloos N netwerk te gebruiken. 
 
USB 3.0 super snelheid om data van je computer naar  de EM7385 over te zetten. 
Gebruik de USB 3.0 aansluiting van de EM7385 om de mediaspeler op een USB 3.0 
poort van je computer aan te sluiten en kopieer de data van je computer naar de 
interne harde schijf van de mediaspeler met een ongelofelijk hoge snelheid. Wist je 
dat je veel tijd kunt besparen door USB 3.0 te gebruiken? ( USB 3.0 is tot 10 keer 
sneller dan USB 2.0).  
 
Benader de bestanden in je netwerk. 
De Eminent EM7385 hdMEDIA 3D & EM7380 hdMEDIA 3D kunnen bestanden 
rechtstreeks vanuit je netwerk afspelen. Heb je mediabestanden in je netwerk? Dan 
zal je dol zijn op de geïntegreerde netwerkondersteuning van de EM7385 & EM7380 
hdMEDIA 3D. De ingebouwde Gigabit netwerkadapter zorgt ervoor dat je snel 
toegang kunt krijgen tot je thuisnetwerk, zodat je bestanden kunt afspelen die op je 
computer of op een ander netwerkapparaat staan. Dankzij de volledige UPnP en 
Samba ondersteuning zal je nooit meer een saai moment in je huis hebben. 
 
Speel je muziek en foto’s gelijktijdig af. 
De Eminent 3D mediaspelers, de EM7385 & EM7380, hebben een brede 
ondersteuning voor audio formaten, inclusief MP3, OGG en het populaire verliesvrije 
(lossless) FLAC formaat. De mediaspelers kunnen nog multitasken ook: Je kunt 
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namelijk je muziekbestanden afspelen terwijl je een diavoorstelling van je foto’s aan 
het bekijken bent! 
  
Eenvoudige en snelle downloads. 
Door de netwerkverbinding van de mediaspeler kun je eenvoudig allerlei soorten 
mediabestanden downloaden. De EM7385 & EM7380 worden beiden geleverd met 
een ingebouwde Transmission cliënt (BitTorrent) en NZBget (Usenet). Deze 
programma’s kunnen zelfstandig bestanden downloaden en uitpakken, zelfs wanneer 
je computer niet is ingeschakeld! 
 
Web services en Android 
De EM7385 & EM7380 hdMEDIA 3D spelers hebben beiden toegang tot webservices 
zoals MetaFeeds, Flicker, Picasa, Shoutcast Internet Radio en nieuws. Je kunt zelfs al 
uitgezonden programma’s bekijken en VOD/RSS services gebruiken door middel van 
het ingebouwde Third Party Apps. De beschikbaarheid van de webservices kan 
variëren.  
De Eminent EM7385 & EM7380 hebben een duaal opstartsysteem om het Android 
besturingssysteem te starten. Onbeperkte hoeveelheid Apps en spellen zijn 
beschikbaar voor het Android platform. De beste Apps voor de EM7385 & EM7380 
kun je op de Eminent website vinden. 

1.2 Inhoud van de verpakking 
De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket: 
 

• EM7385 HD mediaspeler 3D of de EM7380 HD mediaspeler 3D 
• Twee antennes (Alleen bij de EM7385) 

• Voedingsadapter 
• Afstandsbediening + batterijen 

• HDMI High Speed (1.4 ) kabel 
• USB 3.0 A-A kabel 1 meter (Alleen bij de EM7385) 

• SATA kabel (Alleen bij de EM7385) 
• CD-ROM met handleiding  

• Snelle Installatie Gids 
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2.0 Uitleg van de afstandsbediening 
 

1. Aan/uit:  Wordt gebruikt om de 
mediaspeler in en uit te schakelen. 

2. Numerieke knoppen:  Worden 
voornamelijk gebruikt om naar een 
hoofdstuknummer te gaan. 

3. Menu:  Wordt voornamelijk gebruikt 
om verschillende menu weergaven 
en 3D weergaven (tijdens afspelen 
van 3D) te selecteren. 

4. Title:  Opent het titelmenu van de 
films (indien aanwezig). 

5. Volume:  Verlaagt en verhoogt het 
geluidsniveau. 

6. Mute/audio: Wordt gebruikt om het 
geluid volledig te dempen en om een 
audio stream te selecteren. 

7. Vorige/volgende:  Wordt gebruikt om 
naar het vorige of volgende (audio) 
bestand te gaan. 

8. Home:  Keer terug naar het 
hoofdmenu. 

9. Return:  Keer een stap terug. 
10. Navigatie:  Knoppen om door het 

menu te navigeren. 
11. Time seek:  Wordt gebruikt om naar 

een specifieke tijdindicatie te gaan. 
12. Info:  Toont informatie over het 

huidige bestand.  
13. Functie knoppen:  Worden tijdens 

afspelen van bestanden gebruikt� 
Afspelen/Start, stoppen, vooruit etc. 

14. Systeem knoppen: Worden gebruikt 
om functies zoals zoom, 
beeldverhouding, instellingmenu, 
resolutie te benaderen of te 
veranderen. 

15. Gekleurde knoppen:  Worden 

voornamelijk gebruikt tijdens 
bestandsbeheer. De gekleurde 
knoppen worden ook gebruikt om 
filminformatie en afbeeldingen te 
tonen.  

 
Afbeelding 1 - Afstandsbediening 

 



 9 | NEDERLANDS 

3.0 Uitleg van de aansluitingen 

3.1 Aansluitingen van de EM7385 

 
Afbeelding 2 – Aansluitingen EM7385 

 

1. Aan/uit schakelaar: Wordt gebruikt om de mediaspeler in- en uit te schakelen. 
2. WIFI connectoren: Sluit hier de (twee) antenne’s van de EM7385 op aan. 
3. Restore:  Kan worden gebruikt voor een firmware upgrade. 
4. Stroomaansluiting:  Sluit hier de stroomkabel op aan (12V). 
5. Kaartlezer:  Aansluiting voor externe geheugenkaarten zoals SD en MMC 

kaarten. 
6. Optische S/PDIF & Coaxiale aansluiting:  Aansluitingen om je digitale 

versterker op aan te sluiten. 
7. Composiet & Component aansluitingen:  Composiet aansluitingen: Worden 

gebruikt om op een analoge televisie aan te sluiten (Geel is de videokabel, rood 
en wit zijn de audio kabels), of sluit de rode en witte kabels op een analoge 
versterker aan. Component aansluitingen: Worden gebruikt om op een HD 
televisie aan te sluiten in geval er bijvoorbeeld geen vrije HDMI aansluitingen 
over zijn. 

8. Gigabit LAN:  Wordt gebruikt om de mediaspeler met je (Gigabit) netwerk te 
verbinden. 
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9. HDMI aansluiting:  HDMI 1.4 aansluiting, ook bekend onder de naam ‘HDMI 
High speed’ aansluiting. Wordt gebruikt om je mediaspeler met je HDMI televisie 
of HDMI versterker te verbinden. 

10. USB 2.0 host poort: Wordt gebruikt om USB apparaten zoals USB harde 
schijven, USB geheugen sticks e.d. op aan te sluiten. 

11. SATA aansluiting:  Wordt gebruikt om een externe SATA harde schijf op aan te 
sluiten. 

12. USB 3.0 slave poort: Wordt gebruikt om de mediaspeler met je computer te 
verbinden middels de bijgeleverde USB 3.0 kabel. 

13. USB 3.0 host poort: Wordt gebruikt om USB apparaten zoals USB harde 
schijven en USB geheugen sticks e.d. op aan te sluiten. 

14. USB 2.0 host poort: Wordt gebruikt om USB apparaten zoals USB harde 
schijven, USB geheugen sticks e.d. op aan te sluiten. 

3.2 Aansluitingen van de EM7380 
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Afbeelding 3 – Aansluitingen van de EM7380 

 

1. Stroom aansluiting: Aansluiting voor de stroomkabel (5V). 
2. Optische S/PDIF aansluiting:  Audio aansluiting om op je digitale versterker aan 

te sluiten. 
3. Composiet aansluitingen: Worden gebruikt om op een analoge televisie aan te 

sluiten (Geel is de videokabel, rood en wit zijn de audio kabels), of sluit de rode 
en witte kabels op een analoge versterker aan. 

4. HDMI aansluiting:  HDMI 1.4 aansluiting, ook bekend onder de naam ‘HDMI 
High speed’ aansluiting. Wordt gebruikt om je mediaspeler met je HDMI televisie 
of HDMI versterker te verbinden.  

5. Gigabit LAN:  Wordt gebruikt om de mediaspeler met je (Gigabit) netwerk te 
verbinden. 

6. USB 2.0 host poort:  Wordt gebruikt om USB apparaten zoals USB harde 
schijven en USB geheugen sticks e.d. op aan te sluiten. 

7. USB 3.0 host poort: Wordt gebruikt om USB (3.0) apparaten zoals USB harde 
schijven en USB geheugen sticks e.d. op aan te sluiten. 

8. e-SATA poort: Wordt gebruikt om een externe eSATA harde schijf op aan te 
sluiten. 

9. Restore:  Kan worden gebruikt voor een firmware update. 

4.0 Een harde schijf inbouwen (EM7385) 
De volgende stappen beschrijven het inbouwen van een SATA harde schijf. De 
EM7385 maakt gebruik van een harde schijf inbouwsysteem die het erg eenvoudig 
maakt om een harde schijf in te bouwen.  
 
1. Neem de EM7385 uit de verpakking. 
2. Open het harde schijf inbouwsysteem door de twee schuifjes naar elkaar toe te 

drukken. 
3. Trek de slede uit de behuizing. 
4. Plaats een SATA harde schijf in de slede. De sticker van de harde schijf dient 

naar boven te wijzen en de aansluitingen van de harde schijf dienen naar de 
buitenkant te wijzen. 
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5. Als het goed is, zitten de twee schroefgaten (één aan elke kant van de slede) op 
dezelfde hoogte als de schroefgaten van de harde schijf. 

6. Draai de schroeven in de schroefgaten om de harde schijf vast te zetten in de 
slede. 

7. Plaats de slede nu voorzichtig in het harde schijf slot. Zorg er wel voor dat de 
twee opstaande randjes van de slede overeenkomen met de inkepingen in het 
slot. 

8. Schuif de slede voorzichtig in het harde schijf slot. 
9. De harde schijf ‘klikt’ nu in positie. 
10. Duw de twee schuifjes nu naar buiten zodat het harde schijf inbouwsysteem in de 

‘Lock’ positie staat. 

5.0 De mediaspeler aansluiten 
1. Sluit de HDMI kabel op de HDMI aansluiting van de EM7385 of van de EM7380 

aan en sluit de andere kant van de HDMI kabel op een vrije HDMI aansluiting 
van je televisie aan. In geval je geen vrije HDMI aansluiting op je televisie hebt, 
kun je gebruik maken van de component aansluitingen (Alleen de EM7385) op 
zowel de mediaspeler als je televisie om zodoende alsnog HD beelden te kunnen 
ontvangen. Je kunt ook gebruik maken van de composiet aansluitingen wanneer 
je een oudere CRT televisie gebruikt. 

2. Indien gewenst kun je een netwerkkabel op de LAN aansluiting van de EM7385 
of van de EM7380 aansluiten. De andere kant van de netwerkkabel dien je op je 
router of switch aan te sluiten. 

3. Schakel je televisie in en zet de televisie op het juiste HDMI kanaal. 
4. Sluit de kabel van de stroomadapter op de ‘DC 12V’ van de EM7385 aan, of sluit 

in geval van de EM7380, de stroomkabel op de ‘DC 5V’ aansluiting van de 
EM7380 aan.  

5. Sluit de stekker op een stopcontact aan. 
 
In geval je gebruik maakt van een HDMI versterker, dien je de HDMI kabel op de 
versterker aan te sluiten. Er dient ook een HDMI kabel vanaf de versterker naar je 
televisie te gaan. 
Als je ook gebruik wilt maken van de 3D functionaliteit van de mediaspeler(s), dan 
dient je versterker wel te beschikken over HDMI 1.4 aansluitingen (Zowel HDMI IN als 
HDMI OUT)! 

6.0 De mediaspeler instellen 

6.1 De wizard gebruiken (Eerste keer instellen) 
Wanneer je de EM7385 gebruikt: Druk op de ‘Aan/uit’ schakelaar in de ‘1’ stand om de 
mediaspeler in te schakelen. Wanneer je de EM7380 gebruikt: Op het moment dat de 
stroomadapter op het stopcontact wordt aangesloten (en op de mediaspeler), dan zal 
de mediaspeler automatisch worden ingeschakeld en gaan opstarten. Normaliter 
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wordt er een wizard getoond. Deze wizard kan worden gebruikt om de mediaspeler in 
te stellen (basisinstellingen). 
  
1. De wizard start met de taalselectie, in dit geval ‘Menu Language’ genoemd. Druk 

op de ‘OK’ knop van de afstandsbediening om te bevestigen. Selecteer 
‘Nederlands’ en druk op de ‘OK’ knop. 

2. ‘LAN Instellingen’ is daarna geselecteerd. Druk op de ‘OK’ knop om dit menu 
binnen te gaan. Als de mediaspeler bekabeld op je netwerk is aangesloten en je 
wilt automatisch een IP-adres laten toewijzen, kun je ‘DHCP IP (AUTO)’ 
selecteren en op ‘OK’ drukken.  

3. Daarna verschijnt de ‘DNS (AUTO)’ vraag. Bevestig dit door op de ‘OK’ knop te 
drukken. Daarna wordt gevraagd om de instelling op te slaan. Druk op de ‘OK’ 
knop om de instellingen te testen. Na het testen worden de netwerkgegevens 
zoals een IP-Adres en Submask getoond. Druk op de ‘OK’ knop. 

4. Druk eventueel op de ‘’Home’ knop om naar het hoofdmenu te gaan. 
 
Tip: Als je handmatig de IP-gegevens en netwerkgegevens wilt invoeren, dan dien je 
‘Instelling bekabeld LAN’ te kiezen en dien je de benodigde netwerkgegevens in te 
voeren. Druk na het invullen op de ‘OK’ knop om de ingevoerde gegevens op te slaan. 
 
Tip: Als de wizard niet automatisch verschijnt, dien je de mediaspeler terug te zetten 
naar de fabrieksinstellingen. Daarna zal de wizard verschijnen. De mediaspeler kan 
naar de fabriekinstellingen worden terug gezet via: 
‘Instelling�Systeem�Standaardwaarden. Na het terugzetten naar de 
standaardwaarden wordt de wizard getoond. 

7.0 Handmatige instellingen 
Nadat je de wizard hebt gebruikt, zijn de basisinstellingen gedaan. Je kunt, indien 
gewenst, de mediaspeler volledig naar je eigen wensen instellen.  

7.1 De harde schijf formatteren 
1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop waarna het ‘Systeem’ menu 

automatisch is geselecteerd.  
2. Ga naar ‘Formatteren’ en druk op de ‘OK’ knop. 
3. Selecteer ‘Interne harddisk (SATA)’ en druk op de ‘OK’ knop. 
4. Volg de stappen die op het scherm worden aangegeven. 

7.2 Het scherm instellen 
1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer ‘Video’. 
3. Selecteer de juiste beeldverhouding. Als er een breedbeeld televisie wordt 

gebruikt, is ’16:9’ de aanbevolen instelling. 
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4. Selecteer de gewenste resolutie bij ‘Tv-systeem’. Maak je gebruik van een Full 
HD televisie, dan is ‘1080P 60Hz’ aanbevolen. Deze resolutie is de hoogst 
haalbare resolutie en biedt de best mogelijk beeldkwaliteit. 

5. ‘Video Zoom’ kan worden gebruikt om in te zoomen tijdens het afspelen van Full 
screen videomateriaal. De standaard instelling is ‘Uit’. 

6. Maak je gebruik van HD video met ‘originele’ specificaties, zoals video dat op 24 
beelden per seconde is opgenomen, dan kun je de ‘1080P 24Hz’ optie op ‘Aan’ 
zetten. Hiermee wordt het originele videomateriaal zo vloeiend mogelijk 
afgespeeld. 

7. Indien gewenst kun je bij de ‘Deep Color’ optie de hoeveelheid bits instellen. De 
hoeveelheid bits bepalen de hoeveelheid getoonde kleuren. Hoe hoger het 
aantal bits, hoe meer kleuren er worden getoond. Normaal gesproken is ‘Auto’ de 
beste instelling. Wil je zelf de instellingen bepalen, dan dien je wel te weten wat 
de maximaal haalbare hoeveelheid bits is voor je televisie.  

7.3 Geluid instellen 
Tip: Wanneer ‘HDMI Uitvoer’ op ‘Auto’ staat, zal de mediaspeler automatisch de beste 
instellingen gebruiken. Staat de ‘HDMI Uitvoer’ op ‘Auto’, dan hoef je zelf dus niets in 
te stellen. 
 
7.3.1 Wanneer de mediaspeler rechtstreeks met je te levisie is verbonden:  
1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer ‘Audio’. 
3. Als de mediaspeler voornamelijk tijdens de nachtelijke uren wordt gebruikt, kun je 

de ‘Nachtmodus’ op ‘Aan’ of ‘Comfort’ zetten. Wanneer deze op ‘Aan’ staat, 
worden lagere geluidsniveaus zoals spraak wat harder gezet zodat dit beter 
hoorbaar is. Staat ‘Comfort’ ingesteld, dan wordt het overige geluidsniveau zoals 
de geluidseffecten nog verder gereduceerd. 

4. Zorg ervoor dat ‘HDMI uitvoer’ op ‘LPCM’ staat en druk op de ‘OK’ knop. 
5. Selecteer ‘Surround geluid’ en druk op de ‘OK’ knop. Selecteer ‘5.1 CH’ of ‘Geen 

voorkeur’. Bevestig je keuze door op de ‘OK’ knop te drukken. 
 
7.3.2 Wanneer de mediaspeler is verbonden met een H DMI DTS versterker: 
Raadpleeg de handleiding van je versterker om zeker te zijn welke codecs door je 
versterker worden ondersteund. De getoonde stappen zijn standaard instellingen en 
zijn voor de meeste versterkers bruikbaar. 
 
1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer ‘Audio’. 
3. Als de mediaspeler voornamelijk tijdens de nachtelijke uren wordt gebruikt, kun je 

de ‘Nachtmodus’ op ‘Aan’ of ‘Comfort’ zetten. Wanneer deze op ‘Aan’ staat, 
worden lagere geluidsniveaus zoals spraak wat harder gezet zodat dit beter 
hoorbaar is. Staat ‘Comfort’ ingesteld, dan wordt het overige geluidsniveau zoals 
de geluidseffecten nog verder gereduceerd. 

4. Zorg ervoor dat ‘HDMI uitvoer’ op ‘RAW’ staat en druk op de ‘OK’ knop. 
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5. Selecteer ‘Surround geluid’ en druk op de ‘OK’ knop. Als je HDMI versterker 
ondersteuning heeft voor ‘Dolby True HD’, selecteer dan ‘HD Audio’. Als je 
versterker geen ondersteuning heeft voor ‘Dolby True HD’, selecteer dan ‘5.1 CH’ 
of ‘Geen voorkeur’. Bevestig je keuze door op de ‘OK’ knop te drukken. 
 

7.3.3 Wanneer verbonden met een DTS versterker via een coaxiale (Alleen de 
EM7385) of optische aansluiting: 
1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer ‘Audio’. 
3. Als de mediaspeler voornamelijk tijdens de nachtelijke uren wordt gebruikt, kun je 

de ‘Nachtmodus’ op ‘Aan’ of ‘Comfort’ zetten. Wanneer deze op ‘Aan’ staat, 
worden lagere geluidsniveaus zoals spraak wat harder gezet zodat dit beter 
hoorbaar is. Staat ‘Comfort’ ingesteld, dan wordt het overige geluidsniveau zoals 
de geluidseffecten nog verder gereduceerd. 

4. Selecteer ‘SPDIF uitvoer’ en druk op de ‘OK’ knop. Zet ‘SPDIF uitvoer’ op ‘RAW’. 
Bevestig je keuze door op de ‘OK’ knop te drukken. 

5. Selecteer ‘Surround geluid’ en druk op de ‘OK’ knop. Selecteer ‘5.1 CH’ of ‘Geen 
voorkeur’ en druk op de ‘OK’ knop. 

7.4 Netwerk instellen 
Tijdens de wizard kon het netwerk worden ingesteld. De netwerkinstellingen kunnen 
aangepast worden indien gewenst. De EM7385 heeft een ingebouwde draadloze 
module met N-snelheid waarmee je eenvoudig verbinding kunt maken met je 
draadloze netwerk. De EM7380 kan ook een draadloze verbinding leggen met je 
draadloze netwerk door gebruik te maken van de EM4576 of EM4579 draadloze USB 
ontvanger. Gedurende het komende hoofdstuk leggen we uit hoe de bekabelde 
netwerkgegevens aangepast kunnen worden en hoe een draadloze verbinding kan 
worden opgebouwd. 
 
7.4.1 Bekabelde verbinding via DHCP 
1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer ‘Netwerk’. 
3. Selecteer ‘LAN Instellingen’ en druk op de ‘OK’ knop. 
4. Kies ‘DHCP IP (Automatisch)’ om automatisch een IP-adres toe te laten wijzen. 

Druk op de ‘OK’ knop ter bevestiging. 
5. Kies ‘DNS (Auto)’ en druk op ‘OK’ knop, waarna de melding ‘Bevestigen’ 

verschijnt. Selecteer ‘Ja’ en druk op de ‘OK’ knop. 
6. De verbinding wordt getest. Als het goed is, verschijnt de melding ‘Aangesloten’. 

Er wordt ook een ‘IP’ en ‘Submask’ getoond. Druk op de ‘OK’ knop. 
7. Druk op de ‘Home’ knop om terug te keren naar het hoofdmenu. 
 
7.4.2 Bekabelde verbinding handmatig instellen 
Als je netwerk geen DHCP server heeft, of je wilt de netwerkgegevens handmatig 
invullen, dan kun je de volgende stappen gebruiken: 
 



 16 | NEDERLANDS

1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer ‘Netwerk’. 
3. Selecteer ‘Instelling bekabeld LAN’ en druk op de ‘OK’ knop. 
4. Kies ‘Vast IP’ (Handmatig) en druk op de ‘OK’ knop.  
5. Vul een juist IP-Adres in bij ‘IP-adres’. Dit ‘IP-Adres’ dient in hetzelfde IP-bereik 

te liggen als het IP-Adres dat door de rest van je netwerk wordt gebruikt. 
6. Vul een juist subnet masker in bij ‘Subnetmasker’. Dit subnet masker dient 

hetzelfde te zijn als wordt gebruikt in je netwerk. 
7. Vul het juiste gateway adres in bij ‘Std.gateway’. Dit Gateway adres is doorgaans 

hetzelfde nummer als het IP-Adres van je router. 
8. Vul een juist DNS adres in bij ‘DNS Server’. Normaliter kun je hier hetzelfde 

nummer invullen als bij de ‘Std. gateway’. Je kunt ook een DNS server invullen 
die door je provider wordt gebruikt. 

9. Druk op de ‘OK’ knop en kies ‘Ja’ bij de bevestigingsvraag. Druk nogmaals op de 
‘OK’ knop om de gegevens op te slaan. 

10. Druk op de ‘Home’ knop om terug te keren naar het hoofdmenu. 
 
7.4.3 Draadloze verbinding 
Gebruik de volgende stappen om een draadloze verbinding op te zetten met behulp 
van de ingebouwde draadloze module van de EM7385. 
 
1. Gebruik je de EM7385: Plaats de antennes op de antenne aansluitingen en zorg 

ervoor dat deze goed vastgedraaid zijn. Gebruik je de EM7380, dan dien je de 
EM4576 of de EM4579 draadloze USB adapter op een beschikbare USB poort 
van de mediaspeler aan te sluiten. Als het goed is, zal de EM7380 een melding 
‘WIFI-Plugin’ geven. 

2. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
3. Selecteer ‘Netwerk’. 
4. Selecteer ‘Draadloze instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
5. Een lijst met beschikbare draadloze netwerken wordt getoond. 
6. Selecteer je eigen netwerk uit de lijst en druk op de ‘OK’ knop. 
7. Als je netwerk is beveiligd, dan dien je de beveiligingssleutel van je draadloze 

netwerk in te vullen. Als je beveiligingssleutel één of meerdere hoofdletters heeft, 
dien je op de ‘Zoom’ knop te drukken om te schakelen tussen hoofdletters en 
kleine letters. Je kunt tevens de rode knop op de afstandsbediening gebruiken 
om symbolen in te voeren. 

8. Zodra de sleutel is ingevuld druk je op de Play’ knop van de afstandsbediening. 
De verbinding wordt getest. Als het goed is wordt er lijst met netwerkgegevens 
getoond. Druk op de ‘OK’ knop. 

9. Druk op de ‘Home’ knop om terug te keren naar het hoofdmenu. 
 
Let op: Het is niet mogelijk om een vast IP-Adres in te stellen bij een draadloze 
verbinding. 
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Let op: Als je de draadloze verbinding niet meer wenst te gebruiken omdat je de 
bekabelde verbinding weer in gebruik wilt nemen, dan dien je de volgende stappen te 
gebruiken: 
1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Ga naar ‘Netwerk’, selecteer ‘Draadloze instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
3. Druk op de ‘Time Seek’ knop (zandloper icoontje) op de afstandsbediening 

waarna de mediaspeler zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. 
4. Selecteer een willekeurig netwerk uit de lijst (niet je eigen netwerk), vul een 

verzonnen netwerksleutel in en laat de mediaspeler een verbinding proberen te 
maken met dit netwerk. 

5. Terwijl de mediaspeler een verbinding probeert te maken dien je dit te annuleren 
en druk daarna op de ‘Return’ knop. De ‘Draadloze instelling’ staat dan ‘Uit’.  

6. Je kunt nu de bekabelde verbinding instellen zoals is beschreven in hoofdstuk 
7.4.2. 

 
7.4.4 De Samba server controleren/inschakelen en ee n DLNA DMR naam 
instellen 
Om de harde schijf van de mediaspeler te kunnen benaderen via je eigen lokale 
netwerk, dient de ‘Samba server’ ingeschakeld te zijn. Deze dient standaard al 
ingeschakeld te zijn. Als de Samba server is ingeschakeld, kan de interne harde schijf 
van de mediaspeler benaderd worden via je eigen lokale netwerk. 
 
Tevens kun je een DLNA DMR netwerk naam aan de mediaspeler toekennen. Deze 
naam kan worden geselecteerd tijdens het gebruik van DLNA DMR en bijvoorbeeld 
tijdens het gebruik van iMediaShare. 
  
1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer ‘Netwerk’. 
3. Selecteer ‘Samba Server’. Deze dient op ‘Aan’ te staan. Is dit niet het geval, druk 

dan op de ‘OK’ knop, selecteer ‘Aan’ en druk daarna weer op de ‘OK’ knop.  
4. Ga naar ‘Systeem’. 
5. Selecteer ‘Apparaatnaam’ en druk op de ‘OK’ knop. 
6. Vul een gewenste naam in voor de mediaspeler. Druk op de ‘Zoom’ knop om 

hoofdletters te kunnen gebruiken. Je kunt ook de rode knop van de 
afstandsbediening gebruiken om symbolen toe te voegen. Heb je een naam 
ingevuld, druk dan op de ‘OK’ knop op het scherm en druk daarna op de ‘OK’ 
knop van de afstandsbediening. 

 
Let op: Hoe de harde schijf benaderd kan worden via je lokale netwerk zal in 
hoofdstuk 8.2 uitgelegd worden. 
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8.0 Media naar de ingebouwde harde schijf 
kopiëren 
Als de mediaspeler eenmaal is ingesteld, kun je beginnen met het kopiëren van je 
mediabestanden naar de interne harde schijf van de EM7385. 

8.1 De USB (3.0) Slave aansluiting gebruiken 
De mediaspeler heeft een snelle volgende generatie USB 3.0 aansluiting. Dankzij 
deze USB 3.0 aansluiting, is het mogelijk om zeer hoge kopieersnelheden te bereiken 
als je computer ook is voorzien van een USB 3.0 aansluiting en je een USB 3.0 kabel 
gebruikt. Heeft je computer geen USB 3.0 aansluiting maar wel een USB 2.0 
aansluiting, dan kun je nog steeds gebruik maken van de USB 3.0 aansluiting van de 
EM7385, aangezien USB 3.0 volledig compatible is met USB 2.0. 
 
Let op: De EM7385 heeft een tweetal USB 3.0 aansluitingen. Wil je de mediaspeler 
met je computer verbinden, dan dien je de USB 3.0 ‘Slave’ aansluiting van de EM7385 
te gebruiken, zie ook de volgende afbeelding: 
 

 
Afbeelding 4 – USB Slave/Host EM7385. 

 
1. Zorg ervoor dat de mediaspeler is opgestart. 
2. Neem de bijgeleverde USB 3.0 kabel uit de verpakking. 
3. Sluit de USB kabel op de USB 3.0 (Slave) aansluiting van de mediaspeler aan 

(blauwe USB aansluiting). 
4. Sluit de andere kant van de USB kabel op een vrije USB 3.0 poort van je 

computer aan. 
5. Je computer zal automatisch nieuwe hardware vinden en installeren. Wanneer 

de herkenning is voltooid, zal de harde schijf van de mediaspeler als een extra 
lokale harde schijf zijn herkend. 

6. Gebruik de Windows verkenner om naar de harde schijf te bladeren. Je kunt nu 
bestanden naar de harde schijf van de mediaspeler kopiëren. 

7. Wanneer je klaar bent met het kopiëren van de benodigde bestanden, dien je de 
USB kabel veilig los te koppelen (Klik met de rechtermuisknop op het USB 
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icoontje en kies voor ‘Hardware veilig verwijderen’. Doe je dit niet, dan zal de 
mediaspeler niet in staat zijn om de gekopieerde be standen af te spelen ! 

8.2 Kopiëren via het netwerk (Samba) 
Het is ook mogelijk om je mediabestanden naar de harde schijf van de mediaspeler te 
kopiëren met behulp van de netwerkverbinding. Op deze manier hoef je de 
mediaspeler niet fysiek op je computer aan te sluiten.  
 
1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer ‘Netwerk’. 
3. Zorg ervoor dat ‘Samba Server’ op ‘Aan’ staat. 
4. Druk op de ‘Home’ knop om terug te keren naar het hoofdmenu.  
5. Zorg ervoor dat je computer is gestart en dat deze met hetzelfde netwerk is 

verbonden waar ook de mediaspeler mee verbonden is. 
6. Open Windows verkenner en typ in: \\IP-Adres of typ de naam van het apparaat 

in, in dit geval: \\EM7385 en druk op de ‘Enter’ toets van je toetsenbord. 
7. Dubbelklik op ‘HDD’ waarna de inhoud van de harde schijf wordt getoond. 
8. Je kunt nu bestanden naar de harde schijf van je mediaspeler kopiëren via je 

netwerk. 
 
Belangrijke informatie: 
Aangezien de mediaspeler is ontwikkeld als mediaspeler met streaming 
mogelijkheden, is de snelheid die wordt behaald met kopiëren via je netwerk niet te 
vergelijken met de snelheid die een computer zal behalen. De processor en het 
geheugen van de mediaspeler zijn volledig toegespitst op mediafunctionaliteiten, niet 
op het zo snel mogelijk kunnen kopiëren van bestanden via je netwerk. Aangezien 
zowel de processor als het geheugen verantwoordelijk zijn voor de kopieersnelheid, is 
deze snelheid niet vergelijken met de kopieersnelheid die een computer kan behalen. 
Dit betekent dus dat de mediaspeler niet dezelfde kopieersnelheid zal kunnen behalen 
als je computer! 

8.3 Een gedeelde map (Samba share) opslaan in de 
‘Favorieten’ 
Het is mogelijk om een snelkoppeling te maken naar een gedeelde map (Samba 
share). Dit betekent dat je een snelkoppeling kunt maken naar een specifieke 
gedeelde map in je netwerk, bijvoorbeeld een gedeelde map die op een NAS staat. 
Op deze manier hoef je niet continu opnieuw op je netwerkapparaat in te loggen om 
bij je mediabestanden te komen. 
 
1. Ga naar ‘Bestand’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer ‘NET’ en druk op de ‘OK’ knop waarna de werkgroep(en) worden 

getoond. 
3. Selecteer de juiste werkgroep en druk op de ‘OK’ knop. De aanwezige Samba 

servers worden getoond.  
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4. Selecteer de Samba server waarmee je een verbinding wilt maken en druk op de 
‘OK’ knop. Als je dient in te loggen, dien je het gebruikersnaam en wachtwoord in 
te vullen. 

5. Selecteer de map die je aan de ‘Favorieten’ wilt toevoegen. 
6. Druk op de ‘Menu’ knop en selecteer ‘Aan favorieten to…’ en druk op de ‘OK’ 

knop. 
7. Keer terug naar het hoofdmenu. 
8. Ga naar ‘Favorieten’ en druk op de ‘OK’ knop. 
9. Selecteer de toegevoegde favoriet en druk op de ‘OK’ knop. Je bent direct in de 

juiste map zonder dat je opnieuw hoeft in te loggen of door de mappen hoeft te 
bladeren! 

8.4 Bestanden kopiëren met de optie ‘Bestand’ 
De mediaspeler heeft ook een eigen kopieer functie. Deze functie stelt je in staat om 
te kopiëren van USB apparaten, je netwerk en SD kaarten (Alleen de EM7385) naar 
de interne schijf van de mediaspeler (Alleen de EM7385). Omgekeerd kopiëren vanaf 
de interne schijf naar externe apparaten is ook mogelijk. Het grote voordeel van deze 
kopieerfunctie is dat het kopiëren kan worden gedaan door gebruik te maken van het 
menu van de mediaspeler, zonder dat je de mediaspeler op je computer dient aan te 
sluiten. Het netwerk zal op deze manier ook niet worden belast. Tijdens de volgende 
stappen leggen we uit hoe je kunt kopiëren vanaf een op de mediaspeler aangesloten 
USB apparaat naar de interne schijf van de mediaspeler.  
 

1. Sluit het USB apparaat op een vrije USB poort van de mediaspeler aan. 
2. Ga naar ‘Bestand’ en druk op de ‘OK’ knop. 
3. Selecteer ‘USB’ en druk op de ‘OK’ knop. Als er een stationsletter wordt getoond, 

druk je op de ‘OK’ knop. 
4. Blader naar het bestand dat je wilt kopiëren en druk op de groene knop van de 

afstandsbediening. 
5. Kies ‘Kopiëren’ en druk op de ‘OK’ knop. 
6. Het ‘Bestemmingsscherm’ wordt getoond. Selecteer ‘HDD’ en druk op de ‘OK’ 

knop. Selecteer nogmaals ‘HDD’ en druk op de ‘OK’ knop. 
7. Selecteer de map waar je het geselecteerde naar toe wilt kopiëren en druk op de 

‘OK’ knop. Wil je een nieuwe map maken, druk dan op de ‘Time Seek’ knop. Vul 
een naam voor de nieuwe map in. Selecteer daarna ‘OK’ op het scherm en druk 
dan op de ‘OK’ knop van de afstandsbediening. Selecteer de nieuwe map en 
druk op de ‘OK’ knop om de nieuwe map te openen. 

8. Druk op de ‘Play’ knop om het kopiëren te starten. Er wordt tevens een status 
scherm getoond. 

9. Wanneer het kopiëren is voltooid druk je op de ‘OK’ knop. Je wordt automatisch 
naar het zojuist gekopieerde bestand geleid.  

10. Druk meerdere malen op de ‘Return’ knop van de afstandsbediening om terug te 
keren naar het hoofdmenu. 
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Tip: Je kunt tevens kopiëren van het netwerk of een (ander) aangesloten USB 
apparaat naar een aangesloten USB harde schijf (Zowel met de EM7385 als de 
EM7380). 

8.5 Bestanden via FTP kopiëren  
De EM7385 en EM7380 hebben beiden een ingebouwde FTP server. De FTP server 
komt beschikbaar wanneer er een interne harde schijf in de EM7385 aanwezig is, of 
wanneer er een USB harde schijf op een USB poort van de mediaspeler is 
aangesloten (Zowel de EM7385 als de EM7380). We raden je aan om een FTP 
programma zoals ‘FileZilla’ te gebruiken. De volgende stappen zijn met behulp van 
‘FilleZilla’ gemaakt. 
 
1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer ‘Netwerk’. 
3. Zorg ervoor dat je het IP-Adres van de mediaspeler weet. Selecteer ‘Netwerkinfo’ 

en druk op de ‘OK’ knop waarna de gedetailleerde netwerkinformatie wordt 
getoond. Keer terug naar het hoofdmenu. 

4. Open ‘FileZilla’ op je computer. 
5. Vul bij ‘Host’ het IP-Adres van je mediaspeler in. 
6. Vul de gebruikersnaam van de mediaspeler in bij ‘Username’. Als je verbinding 

wilt maken met de interne schijf van de EM7385, dan dien je als gebruikersnaam 
in te vullen ‘hdd’. Wil je verbinding maken met een op de mediaspeler 
aangesloten USB apparaat, dan dien je als gebruikersnaam in te vullen ‘usb’. 

7. Je kunt een willekeurig wachtwoord invullen bij ‘Password’. 
8. Klik op ‘Connect’ of druk op de ‘Enter’ toets van je toetsenbord waarna de FTP 

verbinding tot stand wordt gebracht. 
9. Je kunt nu bestanden vanaf je computer (‘local site’) naar de mediaspeler 

(‘external site’) slepen. 

9.0 De mediaspeler klaarmaken voor het 
afspelen van je bestanden 
Voordat je begint met het afspelen van je bestanden, wil je wellicht een aantal opties 
instellen die van toepassing kunnen zijn voor het afspelen van media. De 
mediaspelers hebben diverse opties die ingesteld kunnen worden voor het afspelen 
van je bestanden. Gedurende het komende hoofdstuk leggen we de meest belangrijke 
opties uit en als je wilt kun je de instellingen van deze opties aanpassen. 

9.1 Mediabibliotheek 
De EM7385 & EM7380 hebben beiden de mogelijkheid om een bibliotheek, ofwel een 
database van de op de interne harde schijf aanwezige mediabestanden (Alleen de 
EM7385) te maken. Tevens kan de mediabibliotheek ook worden gecreëerd van 
mediabestanden die op een aangesloten USB stick of schijf staan. Op deze manier 
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worden bestanden die bij een bepaalde categorie horen in een mediabibliotheek gezet 
en worden alleen de in die categorie horende bestanden ineens getoond. Door op de 
‘Menu’ knop van de afstandsbediening te drukken kun je verschillende weergaven 
kiezen en zodoende een meer specifieke selectie maken. 
 
1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop van de afstandsbediening. 
2. Ga naar ‘Overig’. 
3. Als je wilt dat er een mediabibliotheek wordt gemaakt, dien je ‘Mediabibliotheek’ 

op ‘Aan’ te zetten. 
4. De standaard instelling is echter dat deze op ‘Uit’ staat. 
 
Let op: Wanneer de ‘Mediabibliotheek’ op ‘Aan’ staat, zal de bibliotheek worden 
gemaakt tijdens een herstart. Het creëren van een dergelijke bibliotheek kan enige tijd 
in beslag nemen. Hoe lang dit duurt is afhankelijk van de hoeveelheid media die op de 
(USB) harde schijf aanwezig is. 

9.2 3D/2D Automatisch herkennen 
De EM7385 & EM7380 hebben de mogelijk om naar een 3D modus om te schakelen 
wanneer de mediaspeler detecteert dat er gebruik wordt gemaakt van een 3D stream. 
Omschakelen naar een 3D modus kan alleen worden gedaan als de mediaspeler is 
aangesloten op een 3D televisie en er een HDMI High Speed kabel (HDMI 1.4) wordt 
gebruikt. 
 
1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Ga naar ‘Overig’. 
3. Maak je gebruik van een 3D televisie, dan kun je de optie ‘3D/2D Automatisch 

herkennen’ gebruiken . 
4. Controleer of ‘Automatisch 3D’ is geselecteerd. ‘Automatisch 3D’ is de standaard 

instelling.  

9.3 Ondertitelcodering herkennen 
Deze optie zorgt ervoor dat de mediaspeler automatisch aanwezige 
ondertitelbestanden herkent en goed toont. 
 
1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Ga naar ‘Overig’. 
3. Selecteer ‘Ondertitelcodering herkennen’. Deze optie staat standaard op ‘Aan’. 
 

9.4 Standaard ondertitel (taal) 
1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Ga naar ‘Overig’. 
3. Selecteer ‘Standaard ondertitel’. Deze optie staat standaard op ‘Nederlands’. 
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9.5 2D/3D Ondertitelconversie 
De EM7385 & EM7380 kunnen 3D ondertitels weergeven. 
 
1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Ga naar ‘Overig’. 
3. Selecteer ‘2D/3D Ondertitelconversie’. Deze optie staat standaard op ‘Auto’. Dit 

is tevens de beste optie voor 3D films. 

9.6 BD Menu 
De EM7385 & EM7380 kunnen Blu-Ray menu’s tonen indien dit Blu-Ray menu 1.0 
profielen zijn. 
 
1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Ga naar ‘Overig’. 
3. Zorg ervoor dat de ‘BD Menu’ optie op ‘Altijd vragen’ staat wat tevens de 

standaard instelling is. Op deze manier zorg je ervoor dat de mediaspeler altijd 
vraagt om de film met menu te tonen (Indien het menu aanwezig is). 

9.7 Standaard audio 
Deze optie zorgt ervoor dat de mediaspeler op de vooraf ingestelde taal start wanneer 
er een DVD film wordt gestart. 
 
1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Ga naar ‘Overig’. 
3. Ga naar ‘Standaard audio’. Deze optie staat standaard op ‘Nederlands’. 

10.0 Media afspelen 
Als je de mediaspeler hebt ingesteld en je hebt je bestanden naar de harde schijf van 
de EM7385 gekopieerd, dan kun je deze bestanden afspelen. Je kunt ook bestanden 
afspelen die op aangesloten USB apparaten staan, bestanden afspelen via je netwerk 
maar ook kun je bestanden afspelen via de ingebouwde kaartlezer van de EM7385. 
Eén van de speerpunten van de mediaspeler(s) is het feit dat de mediaspeler(s) in 
staat zijn om zeer veel verschillende typen bestanden af te spelen. ‘Gewone’ 
bestanden zoals DVD ISO en VIDEO_TS worden ondersteund, maar ook worden 
.MOV, .MKV, .AVI en Blu-Ray videobestanden ondersteund. De EM7385 & EM7380 
zijn tevens in staat om 3D bestanden af te spelen. De EM7385 & EM7380 
ondersteunen beiden Full 3D, Side-by-Side 3D en Top-Bottom 3D. 
 
Let op: Het hoofdmenu toont een categorie manager. Er zijn drie ‘hoofd’ categorieën: 
‘Films’, ‘Muziek’ en ‘Foto’. Elke categorie heeft zijn eigen icoon. 
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• Het ‘Films’ icoon vertegenwoordigt de ‘Films’ categorie. Zie de volgende 
afbeelding voor het ‘Films’ icoon: 

 

 
Afbeelding 5 – Films icoon. 

 
 

• Het ‘Muziek’ icoon vertegenwoordigt de muziek categorie. Zie de volgende 
afbeelding voor het ‘Muziek’ icoon: 

  

 
Afbeelding 6 – Muziek icoon. 

 

• Het ‘Foto’ icoon vertegenwoordigt de foto categorie. Zie de volgende afbeelding 
voor het ‘Foto’ icoon. 
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Afbeelding 7 – Foto icoon. 

 
Let op: Als de ‘Mediabibliotheek’ op ‘Uit’ staat, zal er altijd een vinkje bij de betreffende 
categorieën worden geplaatst. Dit houdt in dat je hoe dan ook de betreffende 
categorie kunt aanklikken. 
 
Echter, als de ‘Mediabibliotheek’ op ‘Aan’ staat, dan staan er alleen vinkjes bij de 
betreffende categorieën als er een USB harde schijf of geheugen stick wordt herkend 
(EM7385 & EM7380) of wanneer de interne harde schijf van de EM7385 wordt 
gedetecteerd. Wanneer de ‘Mediabibliotheek’ op ‘Aan’ staat, maar er worden geen 
aangesloten apparaten aangetroffen, dan wordt er een kruis geplaatst bij de 
betreffende categorieën. Dit betekent dat de verschillende categorieën niet kunnen 
worden gekozen.  
Zie ook de volgende afbeeldingen waarbij de ‘Mediabibliotheek’ op ‘Aan’ staat maar 
waarbij er geen USB harde schijf, geheugen stick of interne harde schijf wordt gezien:  
 

 
Afbeelding 8 – Films categorie niet beschikbaar (kr uis aanwezig). 
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Afbeelding 9 – Muziek categorie is niet beschikbaar  (kruis aanwezig). 

 

 
Afbeelding 10 - Foto categorie is niet beschikbaar (kruis aanwezig) 

 
 
Tip: Druk op de ‘Menu’ knop terwijl er een 3D videobestand wordt afgespeeld om de 
opties te zien die hieronder worden afgebeeld: 
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Afbeelding 11 – Menu uitleg. 

 
Ondertitel : Toont de beschikbare ondertitel(s). 
Audio :   Toont de beschikbare audio talen en andere audio opties. 
GOTO:   Wordt gebruikt om naar een bepaald punt in de film te gaan 
  (timeframe). 
Titel Herhalen :  Herhaalt het huidige videobestand. 
Herhalen Uit: :  De herhaal functie staat uit. 
2D:  Toont de aanwezige 2D videostream. 
3D:  Toont de aanwezige 3D videostream. 
Wissel L & R : Verschuift het 3D beeld van links naar rechts. 
3D Diepte : Hiermee kun je nog meer diepte in de 3D beelden creëren. 
Video Instelling : Hiermee kun je de helderheid, contrast, verzadiging en tint  
  instellen.  
 
Let op: Aangezien de ‘Mediabibliotheek’ standaard op ‘Uit’ staat, worden de stappen 
in het komende hoofdstuk uitgelegd zonder mediabibliotheek. 

10.1 3D Blu-Ray ISO afspelen 
De mediaspeler kan onbeveiligde 3D Blu-Ray ISO/AVCHD ISO bestanden afspelen. 
Gebruik de volgende stappen om dit type ISO bestanden af te spelen: 
 
1. Ga naar ‘Films’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer de bron vanwaar je de bestanden wilt afspelen en druk op de ‘OK’ 

knop. 
3. Blader naar het ISO bestand dat je wilt afspelen en druk op de ‘Play’ of de ‘OK’ 

knop waarna het 3D ISO bestand wordt afgespeeld. 
4. De mediaspeler zal automatisch naar de 3D modus omschakelen wanneer er 

een ondersteunde 3D videostream wordt aangetroffen. 
 
Tip: Sommige 3D ISO bestanden worden alleen in 3D afgespeeld als de film wordt 
gestart zonder menu weergave! 
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The EM7385 & EM7380 kunnen het originele 3D Blu-Ray menu tonen als het 3D ISO 
bestand een Blu-Ray 1.0 profiel heeft. De mediaspeler herkent automatisch welk 
profiel wordt gebruikt. Als de mediaspeler een hoger profiel detecteert zal de 
mediaspeler niet het originele Blu-Ray menu tonen, maar in plaats daarvan toont de 
mediaspeler een eigen menustructuur voor (HD) audio en ondertitel selectie. 
 

10.2 Andere 3D formaten afspelen 
Let op: Wanneer je 3D Side-by-Side of 3D Top-Bottom films afspeelt, dan dienen de 
films wel een verwijzing naar het type bestand in de naam te hebben om de 
mediaspeler automatisch om te laten schakelen naar de juiste 3D modus. 3D Side-by-
Side films dienen bijvoorbeeld ‘.3DSBS’, .’Half-SBS’, ‘.H-SBS’, ‘.HSBS’ of ‘.SBS’ in de 
naam te hebben.  
 
3D Top-Bottom films dienen .3DTAB in de naam te hebben om automatisch om te 
kunnen schakelen naar de juiste 3D modus (let op de punt in de naam).  
 
Een voorbeeld van een 3D Side-by-Side naam: ‘Eminent.3DSBS.mkv’.  
Een voorbeeld van een 3D Top-Bottom naam: ‘Eminent.3DTAB.mkv’. 
 
De EM7385 & EM7380 kunnen ook andere typen 3D bestanden afspelen zoals 3D 
MKV bestanden en 3D M2TS bestanden. 
 
1. Ga naar ‘Films’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer de bron vanwaar je de bestanden wilt afspelen en druk op de ‘OK’ 

knop. 
3. Blader naar het 3D video bestand dat je wilt afspelen en druk op de ‘Play’ of de 

‘OK’ knop waarna het 3D video bestand wordt afgespeeld. 
4. De mediaspeler zal automatisch naar de 3D modus omschakelen wanneer er 

een ondersteunde 3D videostream wordt aangetroffen. 
 
Tip: Als de mediaspeler een 3D bestand afspeelt, maar de mediaspeler schakelt niet 
naar de 3D modus, dan kun je zelf de juiste 3D modus selecteren. Druk op de ‘Menu’ 
knop van de afstandsbediening en kies de juiste 3D modus. Je kunt kiezen tussen ‘3D 
simulatie, 3D Side-by-Side en 3D Top-Bottom. 
 
Tip: Druk op de ‘Menu’ knop en kies ‘3D Diepte’ optie om meer diepte in de 3D 
beelden te creëren! 
 
Tip: Druk op de ‘Subtitle’ knop van de afstandsbediening om (meer) ondertitels te 
selecteren. 
 
Let op: sommige MKV bestanden hebben ingebouwde ondertiteling. Het is weliswaar 
mogelijk om zelf een los SRT ondertitelbestand toe te voegen, maar dan alleen op 
voorwaarde dat de MKV geen ingebouwde ondertiteling heeft. Je kunt eventueel het 
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SRT ondertitelbestand in het MKV bestand ‘inbouwen’ met programma’s zoals 
MKVMerge. Deze kun je downloaden via het internet. Eminent biedt echter geen 
ondersteuning op dit soort programma’s. 

 
10.3 2D Blu-Ray ISO afspelen 
De mediaspeler(s) kunnen onbeveiligde (2D) Blu-Ray ISO/AVCHD ISO bestanden 
afspelen. Gebruik de volgende stappen om dit type bestand af te spelen: 
 
1. Ga naar ‘Films’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer de bron vanwaar je de bestanden wilt afspelen en druk op de ‘OK’ 

knop. 
3. Blader naar het ISO bestand dat je wilt afspelen en druk op de ‘Play’ knop of de 

‘OK’ knop waarna het ISO bestand wordt afgespeeld. 
 
The EM7385 & EM7380 kunnen het originele Blu-Ray menu tonen als het ISO 
bestand een Blu-Ray 1.0 profiel heeft. De mediaspeler herkent automatisch welk 
profiel wordt gebruikt. Als de mediaspeler een hoger profiel detecteert zal de 
mediaspeler niet het originele Blu-Ray menu tonen, maar in de plaats daarvan toont 
de mediaspeler een eigen menustructuur voor (HD) audio en ondertitel selectie. 

10.4 DVD afspelen 
De mediaspelers zijn in staat om DVD bestanden en DVD ISO bestanden af te spelen. 
DVD bestanden die je zelf hebt gemaakt kun je zonder een enkel probleem afspelen. 
De EM7385 & EM7380 hebben tevens volledige DVD menu ondersteuning. 
  
De EM7385 & EM7380 spelen geen commerciële DVD’s die voorzien zijn van een 
CSS beveiliging. De mediaspelers spelen wel DVD back-ups zonder beveiliging. 
 

10.5 DVD ISO 
1. Ga naar ‘Films’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer de bron vanwaar je de bestanden wilt afspelen en druk op de ‘OK’ 

knop. 
3. Blader naar de locatie waar het DVD ISO bestand zich bevindt en druk op de 

‘Play’ knop waarna de DVD ISO zal starten met volledige menu ondersteuning 
(indien aanwezig). 

10.6 DVD VIDEO_TS 
1. Ga naar ‘Films’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer de bron vanwaar je de bestanden wilt afspelen en druk op de ‘OK’ 

knop. 
3. Blader naar de locatie waar de DVD map zich bevindt en druk op de ‘Play’ knop 

waarna de DVD zal starten met volledige menu ondersteuning (indien aanwezig). 
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10.7 Overige videoformaten afspelen 
Behalve de al eerder genoemde video formaten, kan de mediaspeler nog veel meer 
typen videobestanden afspelen zoals MKV, M2TS, MPEG2, AVI etc.. 
 
1. Ga naar ‘Films’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer de bron vanwaar je de bestanden wilt afspelen en druk op de ‘OK’ 

knop. 
3. Blader naar de locatie waar het videobestand zich bevindt en druk op de ‘Play’ 

knop waarna zal worden afgespeeld. 
 
Tip: Druk op de ‘Subtitle’ knop van de afstandsbediening om (meer) ondertitels te 
selecteren. 
 
Let op: sommige MKV bestanden hebben ingebouwde ondertiteling. Het is weliswaar 
mogelijk om zelf een los SRT ondertitelbestand toe te voegen, maar dan alleen op 
voorwaarde dat de MKV geen ingebouwde ondertiteling heeft. Je kunt eventueel het 
SRT ondertitelbestand in het MKV bestand ‘inbouwen’ met programma’s zoals 
MKVMerge. Deze kun je downloaden via het internet. Eminent biedt echter geen 
support op dit soort programma’s. 
 

10.8 Muziek en overige audio bestanden afspelen 
1. Ga naar ‘Muziek’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer de bron vanwaar je de bestanden wilt afspelen en druk op de ‘OK’ 

knop. 
3. Blader naar de locatie waar het muziekbestand zich bevindt en druk op de ‘Play’ 

knop om het bestand af te spelen. 
 
Tip: Druk op de ‘Menu’ knop van de afstandsbediening terwijl er een muziekbestand 
wordt afgespeeld. Je krijgt dan de volgende opties te zien: 
 

 
Afbeelding 12 – Muziek menu 

 

Herhalen uit:   Het herhalen van het huidige bestand is uitgezet. 
Herhaal één:   Het huidige bestand wordt eenmalig herhaald. 
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Alles herhalen:   Alle aanwezige bestanden worden herhaald. 
Shuffle Loop:   De aanwezige bestanden worden in een willekeurige volgorde 
  gezet en in deze volgorde afgespeeld.  

10.9 Foto’s en andere afbeeldingen afspelen 
1. Ga naar ‘Foto’s’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer de bron vanwaar je de bestanden wilt afspelen en druk op de ‘OK’ 

knop. 
3. Blader naar de locatie waar de afbeeldingsbestanden zich bevinden, selecteer 

een bestand en druk op de ‘OK’ knop om het bestand af te spelen. 
 
Tip: Druk op de ‘Menu’ knop terwijl je een bestand afspeelt. Je krijgt dan de 
onderstaande opties te zien (Afbeelding is van een non 3D televisie): 
 

 
Afbeelding 13 – Foto menu 

 
Interval:  Selecteer ‘Interval’ en druk op de ‘OK’ knop. Geef de tijd op die 
  tussen het tonen van de verschillende afbeeldingen dient te zitten. 
  Bijvoorbeeld: Kies ‘2 seconden’ en druk op de ‘OK’ knop. 
Overgang:  Selecteer ‘Overgang’. Selecteer bij ‘Overgang’ het effect dat je wilt 
  zien tijdens een diavoorstelling. Als je alle aanwezige effecten wilt 
  zien, dan kies je voor ‘Alle effecten willekeurig’ en druk dan op de 
  ‘OK’ knop. 
Herhalen uit: Is ‘Herhalen uit’ geselecteerd, dan wordt het huidige bestand niet 
  herhaald. 
Alles herhalen: Is ‘Alles herhalen’ geselecteerd, dan worden alle aanwezige 
  afbeeldingbestanden herhaald. 
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Shuffle Loop:  Is ‘Shuffle Loop’ geselecteerd, dan worden de aanwezige  
  afbeeldingbestanden in een willekeurige volgorde afgespeeld.. 
Achtergrondmuziek:  Als je achtergrondmuziek wilt horen tijdens het afspelen van een 
  diavoorstelling, dan kies je voor ‘Achtergrondmuziek’ en druk je op 
  de ‘OK’ knop. Wil je muziek beluisteren dat op je harde schijf 
  of USB schijf aanwezig is, dan kies je ‘Selecteer   
  Muziek’ en druk je op de ‘OK’ knop. Alle muziek uit de  
  beschikbare albums wordt getoond. Selecteer een muziekbestand 
  uit de lijst en druk op de ‘OK’ knop. 
Video instelling: Hiermee kun je de helderheid, contrast, verzadiging en tint  
  instellen.  

11.0 Filminformatie, afbeeldingen en de 
videomuur 
De EM7385 & EM7380 hebben beiden de mogelijkheid om filminformatie, 
afbeeldingen en een heuse videomuur te gebruiken. Voor je een film start, bestaat 
hierdoor de mogelijkheid om filminformatie te tonen door middel van afbeeldingen met 
gedetailleerde informatie (Type film, duur van de film, hoofdrolspelers etc.) voordat je 
een film start. 
 
Tip: Wij raden aan om het programma ‘Thumbgen’ te gebruiken voor een optimaal 
resultaat. Dit programma is in staat om gedetailleerde filminformatie uit online 
databases zoals IMDB.com te halen. Dit programma is tevens in staat om 
afbeeldingen van de geselecteerde films op te zoeken.  

11.1 ThumbGen gebruiken 
Let op: Wij hebben ThumbGen versie 12.10.0 gebruikt 
 
1. Wanneer je de EM7385 gebruikt en je hebt je films op de interne schijf van de 

mediaspeler staan, dan dien je de mediaspeler met behulp van de meegeleverde 
USB kabel op je computer aan te sluiten. Staan je films op een externe harde 
schijf, dan dien je deze externe harde schijf op je computer aan te sluiten. 

2. Zorg ervoor dat elke film in een aparte map staat. 
3. Download ‘ThumbGen’ van het internet. De huidige link naar ThumbGen is: 

http://thumbgen.org/ 
4. Pak het programma uit. 
5. Open het programma waarna het hoofdmenu van ThumbGen wordt getoond, zie 

ook de volgende afbeelding: 
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Afbeelding 14 – ThumbGen 

 

6. In dit geval hebben we een Nederlandse database geselecteerd om de 
gedetailleerde filminformatie en filmafbeeldingen binnen te halen, zie tevens 
afbeelding 14. 

7. Klik op ‘Options’ waarna de ‘Options’ pagina wordt geopend. Op deze pagina 
dien je aan te geven welke informatie opgehaald dient te worden. In dit geval 
selecteren we alleen de ‘Thumbnail’ (inclusief ‘Extra thumbnail’) opties en de 
‘Main moviesheet’ optie. Zie ook de volgende afbeelding voor de juiste afgevinkte 
opties. 
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Afbeelding 15 – ThumbGen 

 
8. Klik op ‘OK’ onderaan de pagina waarna het hoofdmenu weer wordt getoond. 
9. Klik nu weer op ‘Options’. 
10. Klik op ‘Input/Output Naming’. Bij ‘Thumbnail’ dien je te zorgen dat de output 

‘$M\folder ’ is. Zorg ervoor dat bij ‘Main moviesheet’ de output ‘$M\poster ’ is. De 
output bij ‘Extra Thumbnail’ dient ‘$M\$N’ te zijn, zoals wordt getoond in de 
volgende afbeelding: 
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Afbeelding 16 – ThumbGen 

 

11. Klik op ‘OK’ onderaan de pagina waarna het hoofdmenu weer wordt getoond. 
12. Klik nu op het ‘plus’ icoontje dat in de volgende afbeelding omlijnd is: 
 

 
Afbeelding 17 – ThumbGen 

 



 36 | NEDERLANDS

13. Sla het huidige profiel op. Noem dit profiel bijvoorbeeld ‘Eminent’ zoals in de 
volgende afbeelding wordt getoond:  

 

 
Afbeelding 18 – ThumbGen 

 

14. Klik op ‘Opslaan’ waarna het hoofdmenu wordt getoond. 
15. Bij ‘Current Profile’, is het opgeslagen profiel aanwezig, zoals wordt getoond in 

de volgende afbeelding: 
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Afbeelding 19 – ThumbGen 

 
16. Klik nu op ‘Process Files/folders’ waarna er een scherm verschijnt met huidige 

schijfstations. 
17. Selecteer het juiste schijfstation en daarna de juiste folder (met daarin de 

subfolder) waar de films in aanwezig zijn. Klik op de naam van de folder waar de 
subfolders met films zich bevinden. Als het goed is worden automatisch de 
subfolders geselecteerd. 

18. Klik nu op ‘Automatic Mode’ waarna het programma de films afloopt en hier de 
juiste informatie bij zoekt in de geselecteerde online databases. Als het 
programma niet zeker weet of een film de juiste titel heeft (of deze komt niet 
overeen met namen in de online database), dan zal het programma doorgaans 
een suggestie voor een filmnaam geven die wel in de online database(s) staat. 

19. Een indicatiebalk geeft de voortgang aan. Als het programma klaar is kun je het 
programma sluiten. 

20. Verwijder nu de mediaspeler of de externe USB harde schijf (veilig) van je 
computer door het USB icoontje in de taakbalk van je computer aan te klikken en 
dan te kiezen voor ‘Hardware veilig verwijderen’. Je dient nu de externe USB 
harde schijf op de mediaspeler aan te sluiten. Je kunt eventueel de mediaspeler 
herstarten. 

21. Wacht totdat de mediaspeler klaar is met opstarten. 
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11.2 Filminformatie tonen 
1. Zorg ervoor dat de mediaspeler is opgestart. Zorg er tevens voor dat de 

‘Mediabibliotheek’ op ‘Off’ staat. De ‘Mediabibliotheek’ kun je vinden via 
‘Instelling�Overig�Mediabibliotheek’. 

2. Selecteer ‘Bestand’ en druk op de ‘OK’ knop. 
3. Selecteer de bron waar vanaf je wilt afspelen en druk op de ‘OK’ knop. 
4. Blader naar de map waar de films staan en druk op de ‘OK’ knop. Als het goed is 

worden nu de mappen van de verschillende films getoond. 
5. Druk op de blauwe knop van de afstandsbediening waarna de filminformatie van 

de eerste film in de lijst wordt getoond.  
6. Gebruik de navigatietoetsen om door de filminformatie van alle aanwezige films 

te bladeren. 
7. Heb je eenmaal de film gevonden die je wilt afspelen (waarvan je de 

filminformatie ziet), dan dien je op de ‘OK’ knop van de afstandsbediening te 
drukken om de betreffende film af te spelen. 

 
Tip: Filminformatie is tevens beschikbaar wanneer je via het ‘Films’ icoontje naar je 
films bladert. 
 

11.3 Filmafbeeldingen tonen 
1. Zorg ervoor dat de mediaspeler is opgestart. Zorg er tevens voor dat de 

‘Mediabibliotheek’ op ‘Off’ staat. De ‘Mediabibliotheek’ kun je vinden via 
‘Instelling�Overig�Mediabibliotheek’. 

2. Selecteer ‘Bestand’ en druk op de ‘OK’ knop.  
3. Selecteer de bron waar vanaf je wilt afspelen en druk op de ‘OK’ knop. 
4. Blader naar de map waar de films staan en druk op de ‘OK’ knop. Als het goed is 

worden nu de mappen van de verschillende films getoond. 
5. Selecteer een film folder en druk op de ‘OK’ knop van de afstandsbediening. 
6. Druk nu op de gele knop van de afstandsbediening waarna de filmafbeelding 

wordt getoond. 
7. Druk op de ‘OK’ knop waarna de filminformatie wordt getoond. 
8. Druk op de ‘OK’ knop terwijl je filminformatie aan het bekijken bent om de film te 

starten. 
 
Tip: Filmafbeeldingen zijn tevens beschikbaar wanneer je via het ‘Films’ icoontje naar 
je films bladert. 
 

11.4 De videomuur gebruiken 
1. Zorg ervoor dat de mediaspeler is opgestart. Zorg er tevens voor dat de 

‘Mediabibliotheek’ op ‘Off’ staat. De ‘Mediabibliotheek’ kun je vinden via 
‘Instelling�Overig�Mediabibliotheek’. 

2. Selecteer ‘Bestand’ en druk op de ‘OK’ knop.  
3. Selecteer de bron waar vanaf je wilt afspelen en druk op de ‘OK’ knop. 
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4. Blader naar de map waar de films staan en druk op de ‘OK’ knop. Als het goed is 
worden nu de mappen van de verschillende films getoond. 

5. Druk nu op de gele knop van de afstandsbediening waarna de videomuur wordt 
getoond. 

6. Gebruik de navigatietoetsen van de afstandsbediening om door de beschikbare 
afbeeldingen te bladeren. 

7. Heb je een film gevonden die je wilt bekijken, druk dan op de ‘OK’ knop waarna 
de filminformatie wordt getoond. 

8. Druk op de ‘OK’ knop van de afstandsbediening (terwijl je de filminformatie 
bekijkt) om de film te starten. 

 
Tip: De videomuur is tevens beschikbaar wanneer je via het ‘Films’ icoontje naar je 
films bladert. 

12.0 Media afspelen via je netwerk 
De mediaspeler is voorzien van een UPnP en Samba cliënt. Hierdoor is de 
mediaspeler in staat om te streamen vanaf een UPnP en Samba server via je 
netwerk. Normaliter zijn Windows XP en Windows Vista voorzien van Windows Media 
Player. Media Player 11 is de laatste versie die voor deze Windows versies 
beschikbaar is, deze versie wordt in de volgende stappen uitgelegd. Tevens wordt 
Windows Media Player 12 genoemd aangezien deze versie standaard aanwezig is in 
Windows 7. 

12.1 Windows Media Player 11 in een UPnP server 
veranderen (Windows XP/Vista) 
Standaard deelt je computer geen media. Hiervoor is de installatie van een UPnP 
media server vereist. Als je beschikt over Windows XP of Windows Vista, dan kun je 
ook gebruik maken van de ingebouwde UPnP service in Windows Media Player 11. 
Als deze is ingeschakeld, kan de mediaspeler de mediabibliotheek op je computer 
benaderen. Inschakelen doe je als volgt:  
 
Opmerking: Alhoewel UPnP eenvoudig in gebruik is, is dit protocol niet perfect. Als je 
videobestand niet herkend wordt, of je videobestanden hebben losse ondertitels, dan 
wordt aangeraden om gebruik te maken van Samba, ook wel bekend als ‘Gedeelde 
mappen’.  
 
1. Klik op ‘Start’. 
2. Klik op ‘Programma’s’. 
3. Dubbelklik op ‘Windows Media Player’. 
4. Klik op ‘Extra’, dan op ‘Opties’. Je ziet dan het volgende scherm: 
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Afbeelding 20 – Windows Media Player 

 
5. Klik op het tabblad ‘Mediabibliotheek’ linksboven in het scherm. 
6. Klik nu op ‘Delen configureren’. 
7. Zet een vinkje bij ‘Mijn mediabestanden delen’. En klik op ‘OK’. 
 

 
Afbeelding 21 – Windows Media Player 

 
8. Na enkele seconden zal er een lijst getoond worden met apparaten. 
9. Klik op de naam van je hdMEDIA. 
10. Klik op ‘Toestaan’. 
11. Klik op ‘OK’. 
12. Klik nogmaals op ‘OK’. 
13. Vanaf nu worden films en muziek in de mediabibliotheek van Media Player 

gedeeld met je hdMEDIA.  
 
Let op: Bovenstaande stappen zijn gedaan met Windows Media Player 11. Deze kun 
je downloaden via http://www.microsoft.com . 

12.2 Windows Media Player 12 in een UPnP server 
veranderen (Windows 7) 
Windows 7 is doorgaans voorzien van Windows Media Player 12. Als het streamen 
via Windows 7 niet direct goed verloopt, kun je refereren aan de ‘Help’ functie van 
Windows Media Player 12. Windows Media Player 12 heeft namelijk een uitgebreide 
Help functie die antwoord en oplossingen geeft op de meest voorkomende problemen. 
 
1. Open Windows Media Player 12. 
2. Als Windows Media Player in de ‘Nu afspelen’ modus start, klik dan op de 

‘Schakelen naar bibliotheek’ knop. 
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3. Klik op ‘Streamen’ en klik op ‘Alle computers en apparaten automatisch 
toestaan’. 

4. Zorg ervoor dat bij de optie ‘Streamen’ ‘Apparaten automatisch toestaan mijn 
media af te spelen’ geselecteerd is. 

 
De hierboven genoemde stappen zijn doorgaans voldoende om te kunnen streamen 
via UPnP. Werkt dit echter niet of niet goed, raadpleeg dan de website van Microsoft 
voor meer informatie. 
 
Tip: Er zijn meerdere programma’s die je computer in een UPnP mediaserver kunnen 
veranderen. Een aantal van deze programma’s kun je downloaden zoals Tversity 
(www.tversity.com) of Twonkymedia (www.twonkyvision.de) 

12.3 Media afspelen via je netwerk (UPnP) 
1. Ga naar ‘Bestand’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Druk op de ‘Menu’ knop en kies de categorie, in dit geval ‘Films’. 
3. Selecteer ‘UPNP’ en druk op de ‘OK’ knop waarna de aanwezige UPnP servers 

worden getoond.  
4. Selecteer de UPnP server die je wilt gebruiken en druk op de ‘OK’ knop. 
5. Indien noodzakelijk, selecteer je de folder waar de bestanden in aanwezig zijn en 

druk je op de ‘OK’ knop.  
6. Selecteer het bestand dat je wilt afspelen en druk op de ‘OK’ knop. Het bestand 

begint met afspelen. 
 

12.4 Media afspelen via je netwerk (Samba) 
1. Ga naar ‘Bestand’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Druk op de ‘Menu’ knop en kies een categorie, in dit geval ‘Films’ en druk op de 

‘OK’ knop. 
3. Selecteer ‘NET’ en druk op de ‘OK’ knop waarna de aanwezige werkgroepen 

worden getoond. 
4. Selecteer de juiste werkgroepnaam en druk op de ‘OK’ knop. De aanwezige 

Samba servers worden getoond.  
5. Selecteer de gewenste Samba server en druk op de ‘OK’ knop. Indien je dient in 

te loggen dien je het gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen en druk dan op 
de ‘OK’ knop. 

6. Indien noodzakelijk selecteer je de juiste map en druk je op de ‘OK’ knop.  
7. Selecteer het bestand dat je wilt afspelen en druk op de ‘OK’ knop. Het bestand 

begint met afspelen. 
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12.5 Media afspelen via je netwerk met gebruik van DLNA 
DMR 
De mediaspeler heeft de mogelijkheid om als DLNA slave te functioneren. Dit 
betekent dat de mediaspeler als een digitale media receiver (Digital Media 
Receiver=DMR) kan functioneren. Door gebruik te maken van deze functie is het niet 
noodzakelijk dat je de televisie inschakelt om media af te kunnen spelen. Bijvoorbeeld: 
Als de mediaspeler is verbonden met je versterker, kan je de mediaspeler besturen 
met een apparaat dat als DLNA controller kan functioneren. Met dit apparaat kun je 
dan de mediaspeler muziek laten afspelen zonder dat de televisie daarvoor 
ingeschakeld hoeft te zijn. De muziek wordt dan direct via de versterker afgespeeld.  
 
Veel apparaten en softwarepakketten kunnen tegenwoordig als een DLNA controller 
worden ingesteld. Windows Media Player kan dit bijvoorbeeld, maar ook smartphones 
zoals Apple’s iPhone en Android toestellen kunnen worden ingezet als DLNA 
controller. We leggen in het volgende voorbeeld uit hoe deze functie werkt met 
Windows Media Player 12. Windows Media Player 12 dient hiervoor wel ingesteld te 
zijn als een UPnP server (Zie hoofdstuk 12.2) 
 
1. De eerste stappen dien je uit te voeren in het menu van de mediaspeler. Ga naar 

‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer ‘Systeem’. 
3. Selecteer ‘DLNA DMR’ en zorg ervoor dat deze op ‘Aan’ staat. 
4. Open Windows Media Player 12 op je computer. 
5. Als Windows Media Player in de ‘Nu afspelen’ modus start, klik je op de 

‘Schakelen naar bibliotheek’ knop. 
6. Klik een mediabestand met de rechtermuisknop aan en kies ‘Afspelen met’ en 

klik dan op de naam van de Eminent mediaspeler. 
7. Binnen een aantal seconden zal de Eminent mediaspeler het mediabestand 

afspelen. 
 
Het is niet noodzakelijk om de media op hetzelfde apparaat te hebben die ook als 
controller functioneert. Je computer of je smartphone kan ook als controller dienen, 
ook al staat je media op een andere apparaat binnen je netwerk, zoals een NAS.  
 

12.6 Media afspelen met behulp van iMediaShare 
Je kunt ook media via je netwerk afspelen met behulp van het programma 
iMediaShare. Deze software heeft een aantal ingebouwde applicaties zoals YouTube, 
waarvan je de filmpjes via je smartphone of tablet (iOS en Android) naar je 
mediaspeler kunt streamen.  
De stappen in het komende hoofdstuk zijn gemaakt met behulp van iMediaShare 
versie 4.2 en een iPad3 met iOS 5.1 
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1. Ga naar Apple’s Appstore, of wanneer je een Android toestel gebruikt, ga naar 
Google’s Play Store’. 

2. Zoek de (gratis) iMediaShare App. 
3. Download en installeer deze App op je apparaat. 
4. Open iMediaShare. 
5. Selecteer een applicatie uit de lijst en druk op het icoontje van de applicatie om 

deze applicatie te starten. 
6. Als je een onderwerp (een videostream) wilt afspelen, dan vraagt iMediaShare 

op welk apparaat je de videostream wilt afspelen. Selecteer in dit geval de 
EM7385 of de EM7380 (De mediaspeler kan ook herkenbaar zijn aan de naam 
die je het apparaat hebt gegeven in hoofdstuk 7.4.4). 

7. De mediaspeler zal daarna de geselecteerde videostream via je mediaspeler op 
je televisie afspelen. 

 
Let op: iMediaShare is door een derde partij ontwikkeld. Dit betekent dat Eminent niet 
verantwoordelijk is voor het functioneren van deze App. Ervaar je problemen met 
iMediaShare, dan dien je contact op te nemen met de ontwikkelaar van de 
iMediaShare software.  
 

13.0 Android 
Tip: Het is aangeraden om de EM3140 Draadloos Mini toetsenbord met ingebouwde 
touchpad en laser te gebruiken om door het Android menu te bladeren en Apps the 
bedienen.  
 
Voor optimale prestaties en stabiliteit is het aan te raden om een interne harde schijf 
in de EM7385 te hebben of een aangesloten USB harde schijf of geheugenstick op de 
EM7380 te hebben aangesloten. 

13.1 Android gebruiken 
1. Gebruik de navigatieknoppen om naar ‘Android’ te gaan en druk op de ‘OK’ knop. 
2. De Android functie wordt dan gestart. Het is mogelijk dat de melding ‘ Android 

opstarten’ verschijnt*. 
3. Zodra de Android functie eenmaal is gestart verschijnt het Android scherm 

automatisch en worden er een aantal vooraf geïnstalleerde Apps getoond. 
4. Wil je een Android App starten, dan dien je een App te selecteren. Druk dan op 

de ‘OK’ knop van de afstandsbediening om de App te starten. Maak je gebruik 
van de EM3140, druk dan op de linker touchpad knop. 

 
* Let op: Je kunt de Android functie ook met de mediaspeler zelf laten opstarten. 
Zodoende wordt de Android functie gelijktijdig met de mediaspeler opgestart. Ga naar 
‘Instelling�Overig�Opstarten met Android’ en zet deze functie op ‘Aan’. 
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13.2 Android Apps installeren 
Het is mogelijk om zelf Android Apps op de mediaspeler te installeren. Gedurende de 
volgende stappen leggen we uit hoe een Android App geïnstalleerd kan worden. 
 
1. Zoek op het internet naar Android APK’s. APK’s zijn installeerbare Android Apps. 

Je kunt tevens de Eminent website bezoeken waar de beste Android Apps ter 
download worden aangeboden. 

2. Plaats het APK bestand op een USB geheugenstick en plaats deze 
geheugenstick in een vrije USB poort van de EM7385 of EM7380. 

3. Ga met behulp van de navigatietoetsen van de afstandsbediening naar ‘Android’ 
en druk op de ‘OK’ knop. 

4. Ga naar ‘OI Bestandsbeheer’ en druk op de ‘OK’ knop. Maak je gebruik van de 
EM3140, druk dan op de linker touchpad knop. 

5. Gebruik je ‘OI Bestandsbeheer’ voor de eerste keer, dan kan het zijn dat er een 
eindgebruikerovereenkomst wordt getoond die je eerst dient door te lezen. 
Selecteer daarna ‘Accept’ en druk op de ‘OK’ knop. Maak je gebruik van de 
EM3140, druk dan op de linker touchpad knop. Nadat je de 
eindgebruikerovereenkomst hebt geaccepteerd worden wellicht de zogenaamde 
‘release notes’ getoond. Selecteer ‘Continue’ en druk op de ‘OK’ knop. Maak je 
gebruik van de EM3140, druk dan op de linker touchpad knop. 

6. Selecteer ‘mnt’ en druk op de ‘OK’ knop. Maak je gebruik van de EM3140, druk 
dan op de linker touchpad knop. 

7. Selecteer ‘usbmounts’ en druk op de ‘OK’ knop. Maak je gebruik van de EM3140, 
druk dan op de linker touchpad knop. 

8. Selecteer de USB stick (dit kan SDA1, SDB1 of iets dergelijks zijn) en druk op de 
‘OK’ knop. Maak je gebruik van de EM3140, druk dan op de linker touchpad 
knop.  

9. Blader naar het APK bestand dat je wilt installeren en druk op de ‘OK’ knop. 
Maak je gebruik van de EM3140, druk dan op de linker touchpad knop. 

10. Selecteer ‘Installeren’ en druk op de ‘OK’ knop. Maak je gebruik van de EM3140, 
druk dan op de linker touchpad knop. 

11. Als de Android App eenmaal is geïnstalleerd verschijnt de melding ‘Toepassing is 
geïnstalleerd’. 

12. Kies ‘Openen’ om de App te openen of in geval van de EM3140, druk dan op de 
linker touchpad knop. Je kunt ook kiezen voor ‘Gereed’ en druk dan op de ‘OK’ 
knop of in geval van de EM3140, druk dan op de linker touchpad knop om terug 
te keren naar de USB stick. Wil je terug naar het Android hoofdmenu, gebruik 
dan de ‘Return’ knop van de afstandsbediening, of gebruik in geval van de 
EM3140 de ‘Esc’ knop. 

 
Let op: Apps die je zelf hebt geïnstalleerd komen ook in het Android hoofdscherm te 
staan! 
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13.3 De standaard Android onderdelen gebruiken 

 
13.3.1 De Android Webbrowser 
Tip: Het is aangeraden om de EM3140 Draadloos Mini toetsenbord met ingebouwde 
touchpad en laser te gebruiken om door het Android menu te bladeren en Apps the 
bedienen.  
1. Selecteer de ‘Browser’ App en druk op de ‘OK’ knop. Maak je gebruik van de 

EM3140, druk dan op de linker touchpad knop waarna de webbrowser wordt 
gestart. 

2. Selecteer de adresbalk bovenin het browserscherm en druk op de ‘OK’ knop. 
Maak je gebruik van de EM3140, druk dan op de linker touchpad knop waarna er 
een virtueel toetsenbord verschijnt.  

3. Vul de naam van de website in die je wilt bezoeken, selecteer de ‘Enter’ knop 
van het virtuele toetsenbord en druk op de ‘OK’ knop van de afstandsbediening. 
Maak je gebruik van de EM3140, druk dan op de linker touchpad knop waarna de 
webpagina wordt geladen.  

4. Gebruik de navigatietoetsen van de afstandsbediening of gebruik het touchpad 
van de EM3140 om een item op de webpagina te selecteren. Druk daarna op de 
‘OK’ knop. Maak je gebruik van de EM3140, druk dan op de linker touchpad knop 
om het geselecteerde item te laden. 

 
Tip: Wanneer je het virtuele toetsenbord gebruikt, selecteer dan het ‘Symbol’ icoontje 
om symbolen aan de tekst toe te voegen. Gebruik het ‘Lower’ of ‘Upper’ icoontje om te 
schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. 
 
Tip: Wanneer je de EM3140 gebruikt, klik dan het ‘Bookmark’ icoontje aan om de 
website aan de favorieten toe te voegen. Wil je een bookmark hernoemen, klik dan 
het icoontje aan waar ‘Toevoegen’ bij staat. Je kunt de naam ook wijzigen en tevens 
kun je ook de locatie van de bookmark aanpassen. Klik op het virtuele ‘OK’ knopje om 
de wijzigingen op te slaan. 
 
Tip: Wanneer je de EM3140 gebruikt, klik dan het bookmark icoontje aan en kies dan 
‘Meest bezocht’ om te zien welke websites het meest zijn bezocht. Je kunt ook op 
‘Geschiedenis’ klikken om de browser geschiedenis te zien. 
 
13.3.2 OI File Bestandsbeheer 
OI Bestandsbeheer kan worden gebruikt om Android Apps te installeren vanaf een 
USB stick. Deze stappen zijn beschreven in hoofdstuk 13.2. 
 
13.3.3 Zoeken 
1. Selecteer de ‘Zoeken’ App en druk op de ‘OK’ knop. Maak je gebruik van de 

EM3140, druk dan op de linker touchpad knop. De App wordt dan automatisch 
gestart. 

2. Er wordt een nieuw scherm getoond met een virtueel toetsenbord waarbij 
bovenin het scherm een Google zoekbalk wordt getoond. 
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3. Zorg ervoor dat de Engelse taal is geselecteerd. Als het goed is, zie je een 
icoontje in het virtuele toetsenbord staan genaamd ‘ENG’. Is er een andere taal 
geselecteerd, dan dien je te zorgen dat het icoontje op ‘ENG’ is ingesteld. 

4. Vul een zoekopdracht in, selecteer de ‘Enter’ knop van het virtuele toetsenbord 
en druk op de ‘OK’ knop van de afstandsbediening. Maak je gebruik van de 
EM3140, druk dan op de linker touchpad knop. 

5. De zoekopdrachten worden dan getoond. 
 
Tip: Wanneer je het virtuele toetsenbord gebruikt, selecteer dan het ‘Symbol’ icoontje 
om symbolen aan de tekst toe te voegen. Gebruik het ‘Lower’ of ‘Upper’ icoontje om te 
schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. 
 
13.3.4 RT Media Center 
1. Selecteer ‘RT Media Center’ met behulp van de afstandsbediening en druk op de 

‘OK’ knop. Maak je gebruik van de EM3140, druk dan op de linker touchpad 
knop. De App wordt automatisch gestart. 

2. Je ziet dan een drietal icoontjes: ‘Images’, ‘Videos’, ‘Audios’. Elk onderdeel 
representeert een eigen categorie:  

• ‘Images’ toont de afbeeldingen die op het aangesloten USB apparaat 
aanwezig zijn of die op de interne harde schijf van de EM7385 staan. 

• ‘Videos’ toont de videobestanden die aanwezig zijn op het aangesloten USB 
apparaat of die op de interne schijf harde schijf van de EM7385 staan. 

• ‘Audios’ toont de audiobestanden die op het aangesloten USB apparaat of 
op de interne harde schijf van de EM7385 staan. 

3. Wil je een afbeelding, videobestand of audiobestand afspelen, selecteer dan de 
juiste categorie en druk op de ‘OK’ knop. Maak je gebruik van de EM3140, druk 
dan op de linker touchpad knop. 

4. De categorie wordt dan geopend. Indien noodzakelijk dien je nog een extra keus 
te maken (afhankelijk van de categorie) om het bestand af te spelen. 

 
13.3.5 Instellingen 
De ‘Instellingen’ App laat je een aantal geavanceerde opties zien zoals ‘Locatie en 
beveiliging’, ‘’Toepassingen’, ‘SD-Kaart en geheugen’, ‘Taal en toetsenbord’ en ‘Over 
de …’. 

14.0 Online media afspelen met behulp van 
de (web) Apps 
De EM7385 & EM7380 hebben de beschikking over een volledig functionerende 
webbrowser met HTML 5 ondersteuning en volledig functionele video en geluidstags. 
 
 

14.1 De webbrowser gebruiken 



 47 | NEDERLANDS

Tip: Het is aangeraden om de EM3140 Draadloos Mini toetsenbord met ingebouwde 
touchpad en laser te gebruiken voor optimaal gebruiksgemak. 
 
1. Zorg ervoor dat het hoofdmenu van de mediaspeler wordt getoond. Gebruik de 

navigatieknoppen om ‘Webbrowser’ te selecteren en druk op de ’OK’ knop. 
2. Druk op de ‘Menu’ knop waarna het browsermenu wordt geopend. 
3. Selecteer de adresbalk bovenin het menu en druk op de ‘OK’ knop. Je wordt 

naar een virtueel toetsenbord geleid.  
4. Vul de naam in van de website die je wilt bezoeken, bijvoorbeeld: www.eminent-

online.com en druk dan tweemaal op de ‘Play’ knop van de afstandsbediening 
om de pagina te openen. 

5. Druk op de rode knop van de afstandsbediening om de items op de website te 
kunnen selecteren en aan te kunnen klikken. 

 
Tip: Wanneer je het virtuele toetsenbord gebruikt, druk dan op de rode knop van de 
afstandsbediening om symbolen toe te voegen. Gebruik de ‘Time Seek’ knop om te 
wisselen tussen hoofdletters en kleine letters. 
 
Tip: Gebruik de ‘Bookmark’ knop om websites aan je favorieten toe te voegen. 
 

14.2 Buddy Link 
De EM7385 & EM7380 hebben de populaire ‘Buddy Link’ App. Door gebruik te maken 
van deze App, ben je in staat om via de mediaspeler te communiceren met andere 
mensen die een Buddylink of Google account hebben. Je kunt tekst naar andere 
(online) gebruikers zenden. 
  
Tip: Het is aangeraden om de EM3140 Draadloos Mini toetsenbord met ingebouwde 
touchpad te gebruiken om het typen van berichten te vereenvoudigen! 
 
1. Ga naar ‘Apps’ en druk op de OK’ knop. 
2. Selecteer de gewenste App, in dit geval ‘Buddy Link’ en druk op de ‘OK’ knop.  
3. Log in met de gebruikersgegevens van je Google account. Als je bent ingelogd 

wordt er een lijst getoond met jouw contactpersonen. Je kunt nu berichten  
verzenden naar (online) vrienden. 

 
Let op: De hoeveelheid Apps kunnen variëren. De aanwezige Apps worden niet door 
Eminent aangeboden maar door derde partijen. Eminent kan derhalve de continue 
werking van de Apps niet garanderen als een derde partij wijzigingen in de Apps 
aanbrengt of besluit te stoppen met een App.  
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15.0 Third Party Apps gebruiken 

15.1 Uitleg over het Third Party Apps en andere rel evantie 
informatie 
Let op: De hoeveelheid Apps kunnen variëren. De Apps worden door derde partijen 
aangeboden. De werking van de Apps hangt volledig af van deze derde partij, 
Eminent heeft hier geen invloed op. Besluit deze derde partij wijzigingen aan te 
brengen of besluit deze partij om geen ondersteuning meer op de Apps te geven, dan 
kan Eminent de werking hiervan niet garanderen!  
 
Het Eminent Third Party Apps is dé plek om naar Apps voor je Eminent HD 
Mediaspeler te zoeken.  
 
Geen gedoe met moeilijke installaties: Zoek naar je favoriete Apps en installeer deze 
met een muisklik waarna je de Apps op je Eminent HD Mediaspeler kunt gebruiken. 
Op deze manier zorg je ervoor dat vele Apps binnen je bereik komen.  
 
Er zijn standaard al een flink aantal Apps beschikbaar voor je HD Mediaspeler. Je 
kunt zelf ook Apps maken door gebruik te maken van het Eminent Third Party Apps, 
en deze zelfgemaakte Apps kun je delen met andere gebruikers van het Eminent 
Third Party Apps. Hoe meer gebruikers zelf Apps ontwikkelen en delen, hoe meer 
Apps er beschikbaar komen.  
 
15.1.2 Eminent Opensource forum 
Eminent Europe B.V. heeft een groot forum waar eindgebruikers elkaar kunnen 
helpen en bijstaan met problemen. Dit forum doet geen dienst als Helpdesk, maar is 
bedoeld voor gebruikers onderling waar men veel kan leren over nieuwe 
ontwikkelingen en waar men elkaar kan helpen. Dit forum kan worden gevonden via: 
http://opensource.eminent-online.com 
 
15.1.3 Ondersteuning 
Wanneer je problemen ervaart die niet opgelost kunnen worden via het Eminent Open 
Source forum, dan kun je contact opnemen met de Eminent helpdesk. Wil je een 
vraag stellen per mail? Vul dan het contactformulier in op www.eminent-
online.com/contact 
 
Of bel:  
Nederland: 0900 3646368 (45 cent per minuut).  
België: 070 277 286 (30 cent per minuut) 
 
15.1.4 Ontwikkelaars account  
Indien je zelf Apps wilt ontwikkelen voor het Eminent Third Party Apps, dan kan je 
gebruikersaccount omgezet worden in een ontwikkelaars account. Aangezien je als 
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ontwikkelaar toegang hebt tot systeem applicaties, kan Eminent je verzoeken om 
voorbeelden te tonen van programma’s of Apps die je zelf hebt ontwikkeld of hebt 
geprogrammeerd. Dit verzoek dient ingewilligd te worden voordat Eminent overgaat 
tot het aanpassen van je account waarbij extra privileges worden toegekend. 
Ontwikkelaars/programmeurs kunnen voor meer informatie contact opnemen met 
Eminent via het Eminent Open Source forum of door een mail te sturen naar: 
support@eminent-online.com met als onderwerp ‘Ontwikkelaars account Eminent 
Third Party Apps’. 

15.2 Het eerste gebruik 
Voor je het Eminent Third Party Apps kunt gebruiken, dient je Mediaspeler correct 
ingesteld te zijn wat betreft het netwerk. Tevens dient je Mediaspeler een werkende 
internetverbinding te hebben. De Mediaspeler dient de standaard web Apps ook 
probleemloos te kunnen draaien. De Facebook functie dient bijvoorbeeld 
probleemloos te werken op je Mediaspeler. 
 
Let op: Je hebt een snelle internetverbinding nodig om HD streams vloeiend af te 
kunnen afspelen. Een 8Mbit verbinding (Downstream) is hiervoor minimaal vereist. 
Neem contact op met je internet provider voor meer informatie over je verbinding. 

15.3 Registreren van je account 
Voor je gebruik kunt maken van de mogelijkheden van het Eminent Third Party Apps, 
dien je een accountregistratie te doorlopen en deze registratie dien je te bevestigen. 
Accountregistraties worden gedaan met behulp van je computer. Je kunt je 24 uur per 
dag registreren. 
 
1. Open je webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Safari etc).  
2. Typ het volgende in: ‘http://thirdparty.eminent-online.com’ en druk op de ‘Enter’ 

toets van je toetsenbord. 
3. Klik op ‘Nieuw account maken’. 
4. Selecteer je taal. 
5. Vul een geldig e-mail adres in. 
6. Vul een gewenst wachtwoord in. 
7. Bevestig het gewenste wachtwoord. 
8. Lees de tekst dat bij de ‘Voorwaarden’ ofwel disclaimer staat vermeld. 
9. Heb je de voorwaarden doorgelezen, dan dien je een vinkje te zetten bij ‘Ik ga 

akkoord met de voorwaarden…’. 
10. Klik op ‘Account aanmaken’. Er wordt een melding gegeven dat je account is 

aangemaakt en dat er een mail is gestuurd naar het opgegeven e-mail adres. 
11. Controleer je e-mail account voor de bevestiging. 
12. Klik op de link in het e-mail bericht om je account te activeren. 
 
Gmail gebruikers: Als er geen mail lijkt binnen te komen, dan dien je de spambox van 
je gmail account te controleren! 
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15.4 Je mediaspeler registreren 
1. Zorg ervoor dat je mediaspeler is opgestart en dat de mediaspeler een 

internetverbinding heeft.  
2. Zorg ervoor dat je in het hoofdmenu van de mediaspeler bent. Kies ‘Apps’ en 

druk op de ‘OK’ knop van de afstandsbediening. 
3. Er verschijnt een scherm met diverse icoontjes.  
4. Ga met behulp van de afstandsbediening (pijltjestoetsen) naar ‘Eminent 3rd Party 

Apps’ en druk op de ‘OK’ knop van de afstandsbediening. 
5. Selecteer ‘3rd Party Apps’ en druk op de ‘OK’ knop van de afstandsbediening. 
6. Kies je taal (Nederlands) en druk op de ‘OK’ knop van de afstandsbediening. 
7. Het eerste gedeelte van de registratie wordt nu gestart. 
8. Er verschijnt een melding dat de voorregistratie succesvol is verlopen.  
9. Druk op de ‘OK’ knop van de afstandsbediening om terug te keren naar het 

vorige scherm. 

15.5 De mediaspeler aan je account koppelen 
Nu de voorregistratie succesvol is voltooid, dien je de Mediaspeler aan je account te 
koppelen. 
 
1. Open op je computer je webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Safari etc.).  
2. Typ het volgende in de adresbalk in: ‘http://thirdparty.eminent-online.com’ en 

druk op de ‘Enter’ toets van je toetsenbord. 
3. Vul je gegevens in en klik op ‘Inloggen’ om in te loggen. 
4. De hoofdpagina van het Eminent Third Party Apps verschijnt. Op deze pagina 

kun je de Apps beheren. 
5. Klik op ‘Mijn Mediaspelers’ rechtsboven in de pagina. 
6. Je ziet nu het Mac-Adres van de mediaspeler(s) die gekoppeld kunnen worden 

aan je account.  
7. Klik op ‘Registreer deze Mediaspeler’ om de mediaspeler aan je account te 

koppelen. 
8. Er verschijnt een bevestiging dat de Mediaspeler is toegevoegd. Klik op ‘Terug’ 

om terug te keren naar het vorige scherm. 
 
De registratie is nu voltooid. Als je snel een App wilt toevoegen zonder gebruik te 
maken van mappen/submappen, dan kun je doorgaan met hoofdstuk 15.7. 

15.6 Mappen en submappen 
De via het Eminent Third Party Apps aangeboden Apps kunnen naar eigen behoefte 
worden gegroepeerd en in mappen worden geplaatst. Je kunt tevens submappen op 
twee niveaus creëren. De eerste stap is het creëren van een map. Gebruik daarvoor 
de volgende stappen: 
 
1. Klik op ‘Mijn Apps’ rechtsboven in het scherm. 



 51 | NEDERLANDS

2. Je Applijst wordt getoond. 
3. Klik op ‘Map toevoegen’. 
4. Vul een naam voor deze map in. Bijvoorbeeld ‘Streaming Radio’. 
5. Kies een submap om de map in op te slaan. Als er geen submappen zijn 

selecteer je ‘Hoofdmap’. 
6. Indien noodzakelijk kun je een pincode instellen als beveiliging (zie hoofdstuk 

15.8.3) voor deze map en alle Apps en submappen die hierin staan. Zet een 
vinkje bij ‘Beveiligd met PIN’. 

7. Klik op ‘Aanmaken’ om de map aan te maken. 
8. De map wordt aangemaakt en wordt bovenin de pagina van je Applijst geplaatst. 
 
Je kunt nu de ‘Streaming Radio’ map als doelmap gebruiken voor de Applijst.  
 
Vanwege systeemlimieten is het niet mogelijk om mappen naar boven/beneden te 
verplaatsen in de Applijst. Mappen worden daarom altijd boven in de lijst getoond.  

15.7 Een App aan je account toevoegen 
Nu je mediaspeler aan je account is gekoppeld en je eventueel een map en/of 
submappen hebt aangemaakt, kun je beginnen met het toevoegen van beschikbare 
Apps. Door de volgende stappen te gebruiken kun je Apps toevoegen: 
 
1. Klik op ‘Mijn Apps’ rechtsboven in de pagina. 
2. Je Applijst wordt getoond. Deze zal nu leeg zijn behalve de eventueel 

aangemaakte mappen. 
3. Klik op de knop ‘App toevoegen’ aan de bovenkant van de pagina. 
4. Er wordt een lijst met beschikbare Apps getoond. 
5. Zoek een App die je wilt toevoegen en zet een vinkje bij ‘Aanmelden’ en bij de 

‘Disclaimer’. Dit doe je bij elke App die je wilt toevoegen. 
6. Selecteer bij ‘Plaats in map’ welke map er gebruikt moet worden. Als je zelf al 

een map hebt aangemaakt kun je deze map als doelmap selecteren. 
7. Indien je een App wil toevoegen dat erotisch getint beeldmateriaal bevat, zie je 

dat er een tweetal ‘Disclaimers’ staan. Beide ‘Disclaimers’ dien je aan te vinken. 
8. Klik op de ‘Aanmelden’ knop om de geselecteerde Apps aan je account toe te 

voegen. 
9. Er verschijnt een melding op je scherm dat je de App(s) nu kunt gebruiken op je 

Mediaspeler. 
10. Klik op de ‘Terug’ knop om naar het vorige scherm terug te keren. 
 
Als je Apps hebt toegevoegd maar deze staan niet in een map/submap maar je wilt 
deze wel in een map of submap geplaatst hebben, dan kun je deze Apps ontkoppelen 
(opzeggen) en de Apps opnieuw koppelen aan de door jou gewenste map. 
 
Je kunt nu het ‘3rd Party Apps’ icoontje op je televisie openen om te genieten van de 
Apps die je zojuist hebt toegevoegd.  
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Let op: Het Eminent Third Party Apps heeft vele geavanceerde opties zoals het 
sorteren van je Apps en pincode bescherming. Deze geavanceerde opties worden 
uitgelegd in hoofdstuk 15.8. 

15.8 Geavanceerde functies 
15.8.1 Apps sorteren 
Apps kunnen worden gesorteerd zoals jij het wilt. Je dient wel ingelogd te zijn in het 
Eminent Third Party Apps op je computer. Je dient daarna de volgende stappen te 
volgen om je Apps te kunnen sorteren: 
 
1. Klik op ‘Mijn Apps’ rechtsboven in de pagina. 
2. Je Applijst wordt getoond. 
3. Gebruik de muiscursor om een App te selecteren. 
4. Er worden een aantal iconen getoond die naast de Apps staan. Ga met de 

muiscursor op een pictogram staan om de tekstuele uitleg van het pictogram te 
kunnen zien. Zie onderstaande afbeelding voor een voorbeeld van de 
pictogrammen. 

 
Afbeelding 27 – Third Party Apps 

 

Let op: Als je ontwikkelaarrechten hebt zal je meer iconen tot je beschikking hebben: 

 
Afbeelding 28 –Third Party Apps 

 
5. Het icoontje dat het meest links staat is bedoeld om je waardering voor deze App 

toe te kennen, zie ook hoofdstuk 15.8.2. 
6. Het tweede en derde icoontje zorgen ervoor dat de Apps naar boven en beneden 

in de lijst kunnen worden verplaatst. Verplaats je de Apps in de Applijst op je 
computer, dan worden de Apps op je televisie conform deze rangschikking 
getoond zodra het Eminent Third Party Apps opnieuw wordt gestart.  

7. Met het vierde icoontje kun je een App opzeggen. 
8. Als je zelf een App hebt gemaakt, dan kun je het vijfde icoontje gebruiken om je 

eigen App geheel van het Eminent Third Party Apps te verwijderen. Let op: Apps 
die je zelf hebt ontwikkeld en gaat verwijderen zijn ook niet meer zichtbaar voor 
andere gebruikers van het Eminent Third Party Apps. 

9. Mappen kunnen niet worden verplaatst. Deze kunnen alleen worden bewerkt en 
worden verwijderd. 

 
15.8.2 Apps waarderen 
1. Klik op ‘Mijn Apps’ rechtsboven in de pagina. 
2. Je Applijst wordt getoond. 
3. Er worden een aantal iconen getoond die naast de Apps staan: 
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Afbeelding 29 – Third Party Apps 

 

4. Om een App een ‘++’ waardering te geven klik je op het meest linkse icoon. 
5. Er verschijnt een ‘++!’ indicatie aan de rechterkant van de App waarmee wordt 

aangegeven dat je de App een positieve waardering hebt gegeven. 
 

 
Afbeelding 30 – Third Party Apps 

 
6. Houd er wel rekening mee dat je eventueel gegeven waarderingen niet kunt 

intrekken. Voordat je een waardering geeft dien je een App een geruime tijd te 
hebben gebruikt zodat je zeker weet dat de betreffende App je waardering 
verdient. 

 
15.8.3 Pincode beveiliging 
Je kunt je mappen en Apps beveiligen door middel van een pincode. Deze code is 
een algemene code die gaat gelden voor alle mappen en Apps die je beveiligt met 
behulp van een pincode. Om deze code in te stellen: 
 
1. Klik op ‘Mijn Profiel’ rechtsboven in de pagina. 
2. Je profiel wordt getoond.  
3. Klik op de ‘Wijzigen’ knop bij ‘Persoonlijke Gegevens’. 
4. Vul de pincode in die je wilt gebruiken bij ‘PIN’.  
5. Klik op ‘Opslaan’ om de pincode op te slaan en om terug te keren naar je 

profielpagina. 
 
Wanneer je een map of App wilt openen op je televisie die je via je account met een 
pincode hebt beveiligd, krijg je op je scherm een melding dat er een pincode 
ingevoerd moet worden. Druk op de ‘OK’ knop om je pincode in te voeren. 
 
De pincode beveiliging kan worden ingesteld: 
 

• Wanneer een App wordt gekoppeld 

• Wanneer een nieuwe App wordt gecreëerd* 
• Wanneer er een nieuwe map wordt aangemaakt of wanneer een bestaande map 

wordt bewerkt 

• Tijdens het creëren of bewerken van een stream 
 
*Ontwikkelaarrechten zijn vereist om nieuwe Apps te ontwikkelen. Je eigen 
Apps/streams/mappen zijn alleen zichtbaar op mediaspelers die gekoppeld zijn aan 
het betreffende ontwikkelaaraccount. 
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15.8.4 Eigen streams (Apps) toevoegen 
Het Eminent Third Party Apps heeft een standaard ‘Stream toevoegen’ onderdeel 
waarmee je snel bestaande audio- en videostreams in Apps kunt veranderen zodat je 
deze Apps aan je eigen Applijst kunt toevoegen.  
 
Als je een stream wilt toevoegen dient er een geldig URL adres gebruikt te worden 
aangezien een App alleen met een geldig URL adres goed werkt. Een niet geldig URL 
adres resulteert in een blauw scherm met een foutmelding. (Een URL is niet 
eenvoudig een webpagina, maar is een exact adres van de stream die door de 
website wordt gebruikt). 
 
Een juist streamadres bemachtigen vereist enige kennis van internet streaming.  
 
Indien je problemen ervaart of je weet niet hoe dit in zijn werk gaat, kun je het Eminent 
Open Source Forum raadplegen voor eventuele vragen en oplossingen. 
 
15.8.5 Een .PLS bestand gebruiken om een (radio)str eam toe te voegen 
Er zijn talloze bronnen waar je de zogenaamde streams weg kunt halen, bijvoorbeeld 
via ‘Shoutcast’. Shoutcast werkt met zogenaamde .PLS bestanden. In een .PLS 
bestand staat een stream-adres vermeld die naar een juiste URL wijst. In het 
volgende hoofdstuk leggen we uit hoe je een stream-adres uit een .PLS bestand kunt 
halen en hoe je deze kunt toevoegen aan je eigen stream. 
 
1. Open op je computer je webbrowser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari 

etc). 
2. Typ in de adresbalk in: ‘www.shoutcast.com’ en druk op de ‘Enter’ toets van je 

toetsenbord. 
3. De shoutcast pagina wordt geopend. 
4. Kies aan de linkerkant van het scherm een ‘Radiogenre’ en klik deze met de 

linkermuisknop aan, bijvoorbeeld ‘Pop’. 
5. Kies nu een subgenre, bijvoorbeeld ‘Top 40’ en klik deze met de linkermuisknop 

aan. 
6. Aan de rechterkant verschijnen de beschikbare stations. 
7. Klik de naam van het station met de rechtermuisknop aan (Bijvoorbeeld: KissFM 

Romania) en kies voor ‘Doel opslaan als’. 
8. Kies een locatie waar je het bestand (Dit is een .PLS bestand) wilt opslaan, 

bijvoorbeeld je bureaublad en kies ‘Opslaan’. 
9. Ga nu naar je bureaublad en klik het .PLS bestand met de rechtermuisknop aan, 

kies ‘Openen met’ en kies voor ‘Wordpad’* waarna het .PLS bestand wordt 

geopend. 
10. In de tekst die je nu ziet, staan verschillende webadressen vermeld. Dit kunnen 

nummers zijn maar ook tekstuele webadressen. Je ziet bijvoorbeeld staan: 
http://80.86.106.136:8000 (Noteer of kopieer dit adres). 
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11. Open dan weer je webbrowser of open een nieuw tabblad van je webbrowser en 
log in op het Eminent Third Party Apps. 

12. Klik op ‘Mijn Apps’ rechtsboven in de pagina. 
13. Klik op ‘Stream Toevoegen’. 
14. Vul bij ‘Naam’ de naam van het station in. Je kunt ook een willekeurig andere 

naam invullen. 
15. ‘Flash Player Adres’ kun je leeglaten. 
16. Vul bij ‘Stream adres’ het webadres in dat je in het .PLS bestand zag staan of 

plak het gekopieerde adres op deze regel. 
17. Klik op ‘Opslaan’. Je hebt nu zelf een ‘Stream’ toegevoegd. 
18. De toegevoegde ‘Stream’ is nu zichtbaar bij het overzicht met Apps. 
19. Als je de toegevoegde ‘Stream’ wilt afspelen, kun je op de mediaspeler met de 

afstandsbediening naar het ‘3rd Party Apps’ icoontje gaan en de toegevoegde 
stream afspelen. Let op: Wanneer je een radiostream afspeelt zal je alleen geluid 
horen. Het scherm van je televisie blijft zwart! 

 
Streams die je zelf hebt toegevoegd kun je niet in mappen of submappen plaatsen. 
Zelf gemaakte streams worden altijd op de hoofdpagina van ‘Mijn Apps’ geplaatst! 
 
* Je kunt om een .PLS bestand te openen ook een andere teksteditor gebruiken. 
Wordpad is als voorbeeld genomen omdat vrijwel elke Windows computer hiermee is 
uitgerust. 
 
15.8.6 Een videostream toevoegen 
Het is ook mogelijk om een videostreams toe te voegen. Gebruik de volgende stappen 
om een videostream toe te voegen. In dit geval gebruiken we de website: FreetuxTV 
WebTV Manager. 
 
1. Open op je computer je webbrowser (Internet Explorer, Mozilla Firefox,Safari 

etc). 
2. Typ in de adresbalk in: ‘http://freetuxtv.eric-beuque.com/webtv-

manager/site/index’ en druk op de ‘Enter’ toets van je toetsenbord. 
3. Klik bij een taal op het cijfer dat bij ‘WebTV’ staat. Staat er momenteel het cijfer 

‘5’ dan betekent het dat er in de betreffende taal ‘5’ videostreams beschikbaar 
zijn. Klik op dit cijfer. 

4.  
5. De aanwezige streams worden getoond.  
6. Selecteer bij de naam van de stream de link of webadres dat je bij een naam ziet 

staan en kopieer deze link of schrijf het webadres op. Je kunt ook op ‘View 
details’ klikken om meer informatie te zien. 

7. Open dan weer je webbrowser en log in op het Eminent Third Party Apps. 
8. Klik op ‘Mijn Apps’ rechtsboven in de pagina. 
9. Klik op ‘Stream toevoegen’. 
10. Vul bij ‘Naam’ de naam van het station in. Je kunt ook een willekeurig andere 

naam invullen. 
11. ‘Flash Player Adres’ kun je leeglaten. 
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12. Vul bij ‘Stream adres’ het webadres in dat je hebt genoteerd of plak het 
gekopieerde adres op deze regel. 

13. Klik op ‘Opslaan’. Je hebt nu een nieuwe ‘Stream’ toegevoegd. 
14. De toegevoegde ‘Stream’ is nu zichtbaar bij het overzicht met Apps. 
15. Als je de toegevoegde ‘Stream’ wilt afspelen, kun je op de mediaspeler met de 

afstandsbediening naar het ‘3rd Party Apps’ icoontje gaan en de toegevoegde 
stream afspelen. 

 
Streams die je zelf hebt toegevoegd kun je niet in mappen of submappen plaatsen. 
Zelf gemaakte streams worden altijd op de hoofdpagina van ‘Mijn Apps’ geplaatst! 
 
Let op: Het is mogelijk dat niet alle videostreams werken. Lukt het niet om een 
videostream toe te voegen, probeer dan een andere videostream uit! 

16.0 Downloaden met de mediaspeler 
De EM7385 & EM7380 zijn voorzien van een ingebouwde Usenet (NZBget) en Torrent 
module. De Torrent module is ‘Transmission’ genaamd. Door gebruik te maken van 
één van deze modules, kun je de mediaspeler bestanden laten downloaden van het 
internet.  
 
Wanneer je de EM7385 gebruikt, dient er een interne harde schijf in de mediaspeler 
aanwezig te zijn die door de mediaspeler is geformatteerd. 
 
Wanneer je de EM7380 gebruikt, dient er een USB harde schijf op de mediaspeler 
aangesloten te zijn om gebruik te kunnen maken van de download functies.  
 
Tip: Om te voorkomen dat je gedownloade bestanden corrupt raken als de 
mediaspeler per ongeluk wordt uitgezet met behulp van de afstandsbediening, zijn de 
EM7385 & EM7380 voorzien van een ingebouwde ‘Veilig uitschakelen’ functie. Deze 
functie zorgt ervoor dat het download proces correct wordt afgesloten voordat de 
mediaspeler geheel wordt uitgeschakeld. Deze functie kun je vinden via 
‘Instellingen�Overig�Veilig uitschakelen’. Zorg ervoor dat deze functie op ‘Aan’ 
staat. 

16.1 De NZBget module instellen 
Tip: De NZBget module kan alleen worden gestart wanneer er een interne schijf in de 
EM7385 aanwezig is, of wanneer er een USB harde schijf op de EM7380 is 
aangesloten. 
 
Tip: Gebruik de volgende link om het YouTube kanaal van Eminent te bezoeken. Hier 
vind je een gedetailleerde NZBget workshop: 
http://www.youtube.com/eminentnederland  
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1. Gebruik de navigatietoetsen van de afstandsbediening om naar ‘Instelling’ te 
gaan en druk op de ‘OK’ knop.  

2. Selecteer ‘Netwerk’ en druk op de ‘OK’ knop. 
3. Selecteer ‘NZBD’ en druk op de ‘OK’ knop. Zet ‘NZBD’ op ‘Aan’ waarna het 

‘Netwerk’ menu weer wordt getoond. 
4. Zorg ervoor dat je het IP-Adres van je mediaspeler weet. Dit IP-Adres kun je 

vinden door in het ‘Netwerk’ menu ‘Netwerkinfo’ info te selecteren en dan op ‘OK’ 
te drukken. 

5. Open de webbrowser van je computer. 
6. Vul het IP-adres van de EM7385 of de EM7380 op de adresbalk in gevolgd door 

:8080 of 8066. Bijvoorbeeld: http://192.168.1.25:8080 of http://192.168.1.25:8066  
7. De NZBget module wordt geopend. 
8. Klik op ‘Config’. 
9. Vul de naam van je nieuws server in bij ‘Server1.Host. Bijvoorbeeld: 

news.provider.com. 
10. Vul de gebruikersnaam van je nieuws server in bij ‘Server1.Username’. 
11. Vul het wachtwoord van je nieuws server in bij ‘Server1.Password’. 
12. Selecteer bij ‘Server1.Connections’ de hoeveelheid poorten die gebruikt kunnen 

worden. ‘4’ is de standaard hoeveelheid.  
13. Klik op ‘Save Changes’. 
14. Klik op ‘Back to Main Page’. 
15. Klik op ‘Shutdown’ en wacht een paar seconden. Klik dan op ‘Start’. 
16. De NZBget module is nu klaar voor gebruik. 
 
Als je een beveiligde nieuws server hebt, dien je bij ‘Server1.Port’ poortnummer ‘563’ 
in te vullen. Tevens dient ‘Server1.Encryption’ op ‘Yes’ te staan. 

16.2 De NZBget module gebruiken 
1. Zorg ervoor dat de NZBget module ingesteld is en dat je in het hoofdmenu van 

de NZBget module bent. Zorg er tevens voor dat er NZB bestanden op je 
computer staan. 

2. Klik op ‘Browse’ bij ‘Add NZB file’ en blader naar het NZB bestand. 
3. Dubbelklik op het NZB bestand dat je wilt gebruiken. 
4. Klik op ‘Submit File’ waarna het NZB bestand van je computer naar je 

mediaspeler wordt overgebracht. 
5. De mediaspeler begint automatisch met downloaden. 
 
Tip: De gedownloade bestanden kun je in de subfolder ‘dst’ vinden van de hoofdmap 
‘Download’. 
 
Als je de EM7380 gebruikt, dien je ervoor te zorgen dat de USB schijf niet wordt 
losgekoppeld wanneer de mediaspeler aan het downloaden is. Dit kan zorgen voor 
corrupte bestanden en een niet werkende NZBget module. 
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16.3 De Transmission module gebruiken 
Tip: De Transmission module kan alleen worden gestart wanneer er een interne schijf 
in de EM7385 aanwezig is, of wanneer er een USB harde schijf op de EM7380 is 
aangesloten. 
 
Tip: Om te voorkomen dat je gedownloade bestanden corrupt raken als de 
mediaspeler per ongeluk wordt uitgezet met behulp van de afstandsbediening, zijn de 
EM7385 & EM7380 voorzien van een ingebouwde ‘Veilig uitschakelen’ functie. Deze 
functie zorgt ervoor dat het download proces correct wordt afgesloten voordat de 
mediaspeler geheel wordt uitgeschakeld. Deze functie kun je vinden via 
‘Instellingen�Overig�Veilig uitschakelen’. Zorg ervoor dat deze functie op ‘Aan’ 
staat. 
 
Tip: Gebruik de volgende link om het YouTube kanaal van Eminent te bezoeken. Hier 
vind je een gedetailleerde Transmission workshop: 
http://www.youtube.com/eminentnederland  
 
1. Gebruik de navigatietoetsen van de afstandsbediening om naar ‘Instelling’ te 

gaan en druk op de ‘OK’ knop.  
2. Selecteer ‘Netwerk’ en druk op de ‘OK’ knop. 
3. Selecteer ‘BTPD’ en druk op de ‘OK’ knop. Zet ‘BTPD’ op ‘Aan’ waarna het 

‘Netwerk’ menu weer wordt getoond. 
4. Zorg ervoor dat je het IP-Adres van je mediaspeler weet. Dit IP-Adres kun je 

vinden door in het ‘Netwerk’ menu ‘Netwerkinfo’ info te selecteren en dan op ‘OK’ 
te drukken. 

5. Open de webbrowser van je computer. 
6. Vul het IP-adres van de EM7380/EM7385 op de adresbalk in gevolgd door :9091. 

Bijvoorbeeld: http://192.168.1.25:9091 waarna de Transmission module wordt 
geopend. 

7. Klik op ‘Open’. 
8. Klik op ‘Browse’ en blader naar het Torrent bestand. 
9. Dubbelklik op het Torrent bestand. 
10. Klik op ‘Upload’ waarna het Torrent bestand van je computer naar de 

mediaspeler wordt overgebracht. 
11. De download start automatisch. Is dit niet het geval, selecteer dan de Torrent in 

de lijst en klik op ‘Start’. 
 
Tip: De gedownloade bestanden kun je in de subfolder ‘BT’ vinden van de hoofdmap 
‘Download’. 
 
Links onderaan het menu staat een tandwieltje. Door deze aan te klikken kom je in het 
instellingsmenu van de Transmission module terecht. Hier kun je onder meer de 
maximum download snelheid instellen. Standaard is dit niet gelimiteerd wat kan 
resulteren in mindere netwerkprestaties voor de rest van je netwerkapparatuur. We 
raden je daarom aan om een limiet in te stellen. 
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Alhoewel Transmission UPnP ondersteuning heeft, kan het nodig zijn dat je 
handmatig poorten in de firewall van je modem of router moet openzetten, vooral 
wanneer deze geen UPnP ondersteuning heeft. De gebruikte poort kan in het 
instellingsmenu worden gevonden en worden aangepast. Raadpleeg de handleiding 
van je modem of router hoe je poorten dient te openen. 
 
Als je de EM7380 gebruikt, dien je ervoor te zorgen dat de USB schijf niet wordt 
losgekoppeld wanneer de mediaspeler aan het downloaden is. Dit kan zorgen voor 
corrupte bestanden en een niet werkende Transmission module. 

17.0 De Smart Control App om je mediaspeler 
te bedienen (Android & iOS) 
Het is mogelijk om je mediaspeler te bedienen met je Android en iOS apparaten 
(Smartphones en tablets). In de volgende stappen leggen we uit hoe je deze 
specifieke App dient te gebruiken. 
 
Let op: Je Android of iOS apparaat dient te zijn verbonden met hetzelfde lokale 
netwerk waar ook je mediaspeler mee is verbonden om je mediaspeler met deze 
Smart Control App te bedienen. 

17.1 Smart Remote voor Android 
1. Ga op je Android apparaat naar Google’s ‘Play Store’. 
2. Zoek naar ‘Smart Remote’. 
3. Als het goed is wordt de (gratis) Smart Remote Control App (van V One 

Multimedia) getoond. 
4. Download en installeer deze App. 
5. Open de ‘Smart Remote’ App. 
6. Selecteer ‘Input Address’. 
7. Vul het IP-Adres van je mediaspeler in bij ‘Set remote IP’. 
8. Druk op de ‘Connect’ knop. 
9. Als het goed is wordt er een afstandsbediening getoond op je Android toestel. 

Bovenin het scherm wordt het IP-Adres getoond waarmee je bent verbonden. 
10. Je kunt nu de mediaspeler bedienen met behulp van je Android toestel. 

17.2 Smart Remote voor iOS 
1. Ga op je iOS apparaat naar Apple’s ‘App Store’. 
2. Zoek naar ‘Smart Control’. 
3. Als het goed is, wordt de (gratis) Smart Control App (van V One Multimedia) 

getoond. 
4. Download en installeer deze App. 
5. Open de Smart Control App. 
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6. Selecteer ‘Input Address’. 
7. Vul het IP-Adres van je mediaspeler in bij ‘Set remote IP’. 
8. Druk op de ‘Connect’ knop.  
9. Als het goed is wordt er een afstandsbediening getoond op je Android toestel. 

Bovenin het scherm wordt het IP-Adres getoond waarmee je bent verbonden. 
10. Je kunt nu de mediaspeler bedienen met behulp van je Android toestel. 
 

18.0 Overige  functies 
Behalve de al genoemde functies, zijn er een nog een aantal menu-opties die we 
gaan bespreken: 

18.1 Systeem menu 
Schermbeveiliging:  
De mediaspeler zal een standaard schermbeveiliging gebruiken wanneer de 
mediaspeler is ingeschakeld en in het hoofdmenu staat maar verder niet wordt 
gebruikt. Je kunt, indien gewenst, zelf de tijd bepalen waarna de schermbeveiliging 
ingaat, en je kunt ook zelf aangeven of je eigen afbeeldingen als schermbeveiliging 
worden gebruikt. Om de instellingen van de schermbeveiliging aan te passen kun je 
de volgende stappen gebruiken: 
 
1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer ‘Schermbeveiliging’ en druk op de ‘OK’ knop. 
3. Selecteer de activatie tijd bij ‘Inschakelen na’. Staat er ‘5 minuten’, dan zal de 

schermbeveiliging na 5 minuten actief worden. 
4. Bij ‘Optie’ kun je door op de ‘OK’ knop te drukken selecteren of de 

schermbeveiliging een eigen standaard afbeelding gebruikt. Je kunt door ‘Foto 
Album’ te selecteren ook je eigen afbeeldingen selecteren als schermbeveiliging. 
Het is tevens mogelijk om openbare afbeeldingen van de online ‘Flickr’ dienst te 
gebruiken. Hierbij worden een aantal afbeeldingen van openbare Flickr accounts 
getoond. 

 
Let op: De schermbeveiliging wordt getoond aan de hand van de instellingen zoals 
gemaakt bij de diavoorstellingen. 
 
Let op: De mediaspeler heeft een actieve internetverbinding nodig om de ‘Flickr’ 
functie te kunnen gebruiken. 

18.2 Overig menu 
18.2.1 Softwareversie achterhalen 
 
Versiegegevens: 
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Door ‘Versiegegevens’ te gebruiken ben je in staat om onder meer de huidige 
firmware versie te bekijken. Dit kan handig zijn aangezien firmware updates 
beschikbaar kunnen komen. Voordat je namelijk gaat updaten is het soms 
noodzakelijk te weten welke firmware er momenteel in de mediaspeler aanwezig is. 
 
1. Ga naar ‘Instelling’ en druk op de ‘OK’ knop. 
2. Selecteer ‘Overig’. 
3. Selecteer ‘Versiegegevens’ en druk op de ‘ OK’ knop. De software gegevens 

(FW) en overige informatie worden getoond. 
 
18.2.2 Overige onderdelen van het ‘Overig’ menu 
USB firmware upgrade  
Met deze optie kun je normaliter nieuwe firmware installeren indien deze op een 
aangesloten USB stick aanwezig is. 
 
Let op: De exacte manier van upgraden is vermeld in de firmware zelf, de manier van 
upgraden kan anders zijn dan via het menu. Controleer op www.eminent-online.com 
of er updates voor je mediaspeler aanwezig zijn. Probeer geen firmware van een 
andere mediaspeler te installeren aangezien dit het apparaat onbruikbaar kan maken, 
en dit niet onder de garantie valt! 
 
Toetstoon volume 
Er is standaard geen geluid hoorbaar wanneer je door het menu bladert. Je kunt 
echter het ‘Toetstoon volume’ instellen zodat je een klikkend geluid hoort tijdens het 
bladeren door het menu (geluid is dan hoorbaar met het indrukken van een toets). De 
standaard instelling is echter ‘0’. 
 
Weer-Widget Stad 
De mediaspeler(s) hebben standaard een ‘Weer’ optie. Hiermee kun je dan je eigen 
woonplaats selecteren zodat je in het hoofdmenu dan ziet welk weertype het in jouw 
omgeving is en welke temperatuur. 
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19.0 Veelgestelde vragen en andere relevante 
informatie 
De meest recente veelgestelde vragen voor je product kun je vinden op de 
supportpagina van je product. Eminent zal deze veelgestelde vragen regelmatig 
bijwerken zodat je bent voorzien van de meest recente informatie. Bezoek de Eminent 
website voor meer informatie: www.eminent-online.com  

20.0 Service en ondersteuning 
Deze handleiding is door de technische experts van Eminent met zorg opgesteld.  
Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je 
Eminent product, vul dan het supportformulier in op de website www.eminent-
online.com/support. 
 
Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Bel 0900-EMINENT 
(0900-3646368, 10ct per minuut*) of, in geval je woonachtig bent in Vlaanderen 070 
277 286 (30ct per minuut*). 
 
 *Exclusief de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon. 

21.0 Waarschuwingen en aandachtspunten 
Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige 
(draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen omtrent het gebruik in 
bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van 
deze apparatuur verboden zijn. Neem contact op met je (lokale) overheid voor meer 
informatie over deze beperkingen. 
 
Volg ten allen tijde de instructies in de handleiding*, speciaal wanneer het apparatuur 
betreft wat geassembleerd dient te worden. 
 
 
Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat. 
Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen. 
 
Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd 
Eminent personeel. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf gerepareerd 
is en/of wanneer het product misbruikt is. Voor uitgebreide garantie voorwaarden, ga 
naar www.eminent-online.com/garantie. 
 
*Tip: Eminent handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Door 
nieuwe technische ontwikkelingen kán het echter gebeuren dat een geprinte 
handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. De online handleiding wordt 
altijd direct geupdate met de nieuwste informatie.  



 63 | NEDERLANDS

Mocht je een probleem ervaren met de geprinte handleiding, check dan altijd eerst 
onze website www.eminent-online.com waar de meest recente handleiding te 
downloaden is. 
 
Tevens vind je op onze website in de Vaakgestelde Vragen (FAQ) Sectie veel 
informatie over je product. Het is zeer raadzaam eerst de FAQ sectie te raadplegen, 
vaak is je antwoord hier terug te vinden. 

22.0 Garantievoorwaarden 
De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Eminent producten, tenzij anders 
aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Eminent 
product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door 
de eerste eigenaar. De Eminent garantieregeling is van toepassing op alle Eminent 
producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. 
Voedingen, batterijen, accu’s, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in 
of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag 
worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het 
hoofdproduct vallen derhalve niet onder de Eminent garantieregeling. De garantie 
vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van 
de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Eminent. Eminent 
kan gereviseerde materialen gebruiken bij het herstellen of vervangen van uw defecte 
product. Eminent is niet aansprakelijk voor veranderingen in de netwerkinstellingen 
door internet providers. Eminent biedt geen garantie voor het niet functioneren van 
een netwerkproduct dat veroorzaakt wordt door wijzigingen in de netwerkstructuur 
en/of protocollen van een internetaanbieder. Tevens kan Eminent niet aansprakelijk 
gesteld worden voor het niet functioneren van web services, apps en andere inhoud 
van derden die beschikbaar is via producten van Eminent of Ewent. Producten van 
Eminent met een interne vaste schijf hebben een beperkte garantieperiode van twee 
jaar op de harde schijf. Eminent is niet aansprakelijk voor gegevensverlies. Zorg er 
dus altijd voor dat als het product gegevens opslaat op een vaste schijf of andere 
geheugenbron, u een kopie maakt voordat u het product voor reparatie terugbrengt.  
 
Als mijn product defect raakt  
Mocht uw product om andere dan de bovengenoemde oorzaken defect raken: neem 
dan alstublieft contact op met uw verkoper. 
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23.0 Verklaring van Overeenstemming 
 
Toepassing van Richtlijnen van de Raad:  
 
Naam fabrikant:   Eminent 
 
Type apparatuur:   High Definition Media Player 
Apparaten 
     
Apparatuurklasse:    Commercieel, licht industrieel, consumenten 
  
 
PRODUCTNUMMER: 
EM7380 & EM7385 hdMEDIA 3D – Full HD Media Player with 3D & Android 
 
Voldoet aan de volgende standaarden:   EN 55022:2010 
 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 
 EN 61000-3-3:2008 
 EN 55024:2010 
 
 EPA3050B:1996, EN1122B:2001, EPA3052:1996, 
 EPA3060A:1996, EPA7196A:1992, EPA3540C:1996, 
 EPA8270D:2007, IEC62321:2008 
 
Gemaakt vanaf 08-17-2012 

 
Ik, de ondergetekende, verklaar hierbij dat de apparatuur overeenkomt met de essentiële eisen en andere 
relevante eisen van de R&TTE Richtlijn (1999/5/EG) en de bovengenoemde normen. 

 
Plaats:  Barneveld 
Datum: 08-17-2012 
Naam: Marc Pannebakker 
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