
De EnVivo 1101 Mediaplayer laat U toe ook internet TV streams af te 
spelen ! 

De EnVivo Full HD DVR Media Player brengt zo een hele wereld van online 
entertainment naar Uw televisietoestel.
 
Lees aandachtig de hiernavolgende instructies om deze nieuwe mogelijkheid 
uit te proberen.

Internet TV

Een Internet TV URL toevoegen (Indien de Mediaplayer is voorzien van een 
interne HDD)
1. Zoek een mms of een rtsp link op een Internet TV website (mms://.... of rtsp://.....).

2. Copieer de exacte complete link in een teksteditor voor platte tekst (vb. Windows Kladblok of notepad). Het 

eenvoudigste gaat dit door copiëren en plakken. Sla dit bestand op. Vervang de standaard extensie .txt 

door .url. De naam die U aan het bestand heeft gegeven zal nadien getoond worden door de Mediaplayer in 

het Internet TV menu.
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3. Copieer nadien dit .url bestand naar de NetTV map in de interne HDD. Dit kan U doen via een USB connectie 

met een PC.

Een Internet TV URL toevoegen (Als er geen interne  HDD aanwezig is)

1. Zoek een mms of een rtsp link op een Internet TV website (mms://.... of rtsp://.....).

2. Copieer de exacte complete link in een teksteditor voor platte tekst (vb. Windows Kladblok of notepad). Het 

eenvoudigste gaat dit door copiëren en plakken. Sla dit bestand op. Vervang de standaard extensie .txt 

door .url. De naam die U aan het bestand heeft gegeven zal nadien getoond worden door de Mediaplayer in 

het Internet TV menu.

3. Copieer nadien dit .url-bestand naar een USB geheugenstick. U kan nadat de USB stick is verbonden met de 

mediaplayer, het bestand terugvinden door te zoeken in de 'Alles'-mode van het hoofdmenu.

 

Attentie:

• Enkel mms en  rtsp links worden ondersteund.

• In elk .url bestand is slechts plaats voor één link. Indien er meerdere 

links zijn, breng deze dan elk onder in een apart .url-bestand.

• Het Internet TV menu-onderdeel benodigt een interne harde schijf om 

te kunnen werken. De NetTV map wordt automatisch aangemaakt door 

de firmware.

• Controleer de geldigheid van de links. Sommige links hebben slechts een 

beperkte levensduur. Sommige links worden ook beveiligd, en zijn niet 

afspeelbaar.
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