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Introduktion
DVBLink TVSource integrerer digital kabel, satellit og terrestrisk TV kanaler ind i Windows Media Center og
inkluderer understøttelse for MPEG-2 og MPEG-4 HD video, multikanal lyd, EPG information (programguide),
tekst tv og undertekster. DVBLink gør det muligt at bruge alle de almindelige TV funktionaliteter som Windows
Media Center byder på, såsom programguide, live TV, time shifting, one touch og planlagte optagelser.
Kombineret med DVBLink Server Network Pack, gør DVBLink TVSource det muligt for dig at se alle dine favorit TV
kanaler overalt i huset - på en hvilken som helst computer på lokalnetværket, der kører Windows MediaCenter og
på UPNP kompatible enheder som Sony PlayStation3 og XBox 360.

Typer af installationer
DVBLink TVSource lokal installation
Hvis du planlægger at bruge en enkelt PC til at se fjernsyn på, skal du bruge en lokal DVBLink TVSource
installation:
-

Windows 7

-

Windows Vista med TV Pack

-

64 og 32 bit

-

DVBLink Server

-

DVBLink TVSource

I denne opsætning, er DVBLink software og tuner kort installeret på den samme computer. Denne computer skal
være tilsluttet antennesignalet som satellit, kabel TV eller terrestrisk TV (DVB-S, DVB-C og eller DVB-T). Du kan
installere adskillige tunerkort (også af forskellige typer og fabrikater) og lade DVBLink TVSource styre dem alle.

DVBLink TVSource netværks installation
Hvis du gerne vil se fjernsyn på flere computere og kompatible enheder i huset, skal du bruge DVBLink TVSource i
forbindelse med DVBLink Network Pack:
-

Windows XP med SP2

-

WHS

-

Windows Vista

-

Windows 7

-

64 og 32 bit
-

Windows Vista med
TV Pack

-

Windows 7

-

64 og 32 bit

-

DVBLink Network
Client

-

DVBLink Server

-

DVBLink TVSource

-

DVBLink Server Network Pack

-

Windows 7

-

64 og 32 bit

-

Windows MediaPlayer 12
via UPNP

I denne opsætning, skal DVBLink TVSource og DVBLink Server Network Pack installeres på samme computer og
fungere som server. Denne computer skal også indeholde alle tunerkort. Disse kort kan være af samme eller
forskellige typer og fabrikater og computeren kan have adskillige tunerkort installeret. Server computeren kan
køre et hvilket som helst Windows styresystem som er lig eller senere end Windows XP med SP2. Dog skal du
være opmærksom på at hvis du også vil bruge serveren til at se TV på, skal den have Windows Vista med TV Pack
eller Windows 7 som indeholder MediaCenter.
DVBLink Server med Network Pack kan streame live TV til forskellige netværks enheder som:
- Dekstop computere, barebones, nettops og bærbare som kører Windows 7 eller Windows Vista med TV
Pack. Du kan se TV på disse enheder i Windows MediaCenter ved hjælp af DVBLink Network Client.
- Desktop computere, barebones, nettops og bærbare som kører Windows 7. Du kan se live TV på disse
enheder ved hjælp af Windows MediaPlayer som en UPNP klient. Ingen ekstra software installation er i så
fald nødvendig.
- Sony PlayStation3 som UPNP klient.
- XBox360 enten som MediaCenter extender eller UPNP klient, hvis kombineret med XBMC MediaCenter.
- Andre hardware eller software UPNP klienter.
DVBLink Server styrer adgang til de installerede tunerkort for alle klient enheder og løser alle tuner adgangskonflikter efter princippet "først til mølle". Det maksimale antal af streams som DVBLink Server kan betjene
klient-enhederne med er lig antallet af fysiske tunerkort installeret i server computeren.

Forudsætninger
Før du installerer og konfigurerer DVBLink TVSource, skal du kontrollere følgende:
- Korrekt tuner kort installation og konfiguration
o Tuner kort skal være installeret i computeren og være tilsluttet det relevante antennesignal (kabel
TV/DVB-C, Satellit/DVB-S eller terrestrisk /DVB-T)
o Drivere til tunerkort er installerede.
o Tunerkort må ikke være i brug af andet DVB software, som Windows MediaCenter eller evt.
programmer der fulgte med til tunerkortet. DVBLink TVSource skal have eksklusiv ret til styring af
tunerkortene.
o Det er anbefalet (men ikke krævet) at teste, at tunerkort fungerer. Det kan typisk gøres ved hjælp
af det software som fulgte med tunerkortet.
- Hvis du benytter Windows Vista som styresystem, skal du have TV Pack, for at se TV på denne computer
og en speciel dekoder DLL, hvis du vil se h.264 video. Du kan finde disse her:
http://dvblogic.com/phpBB3/viewtopic.php?f=32&t=2329
- Hvis du kører v1.x af DVBLink TVSource, skal du afinstallerer den, før du installerer denne version. Du kan
gemme filen tvsourceconfig.xml fra din TVSource kilde, for delvist at kunne gendanne din nuværende
konfiguration.

Installation og konfigurations rækkefølge
DVBLink TVSource installation og konfiguration gøres i en række trin:
-

-

Installation
o DVBLink Server installation
o DVBLink TVSource installation
Konfiguration
o Konfiguration af DVBLink kilder
 DVBLink TVSource konfiguration
 MC Guide Services konfiguration som inkluderer Windows MediaCenter TV opsætning
 (valgfri)XMLTV konfiguration
o Konfiguration af DVBLink Server
 Kanal valg
 Kanal fletning
 Tildeling af kanal numre
 konfiguration af EPG (programguide) kilder
o Windows MediaCenter konfiguration
 TV opsætning (hvis ikke gjort før)
 DVBLink kanal synkronisering

De følgende kapitler vil guide dig igennem alle disse trin.

Installation
DVBLink Server installation
For at installere DVBLink Server skal du køre DVBLinkServer.msi installations filen. Når installationen er begyndt,
vil du blive præsenteret for installations guiden. Følg instruktionerne i guiden for at færdiggøre installationen. I
installationsforløbet kan det være at styresystemet spørger om det skal fortsætte med installation af ikke
bekræftede drivere (unverified drivers). Svar Ja/Yes eller Fortsæt/Continue til disse spørgsmål.
Når installationen er færdig, vil du blive spurgt om du vil genstarte computeren. Svar gerne ja. Det er nødvendig
at genstarte computeren før du fortsætter med de næste trin af installationen. Når computeren er genstartet,
kan du fortsætte med DVBLink TVSource installationen.

DVBLink TVSource installation
For at installere DVBLink TVSource, skal du køre DVBLink TVSource.msi filen. Når installationen er startet, vil du
blive præsenteret for installations guiden. Følg instruktionerne i guiden for at installere programmet.

Konfiguration
Ved slutningen af DVBLink TVSource installations guiden, vil DVBLink Server Configuration programmet
automatisk blive startet. Du kan også selv starte konfigurations programmet i Windows Start menu under
DVBLink -> DVBLink Server Configuration.

Tilføje DVBLink TVSource instanser
DVBLink Server configuration programmet viser alle installerede DVBLink kilder, herunder DVBLink TVSource i
listen "Source templates". For rent faktisk at benytte DVBLink TVSource, skal du tilføje en instans af DVBLink
TVSource for hver tunerkort der er installeret i computeren. For at tilføje en instans af TVSource kilden, skal du
vælge den i listen "Source templates" og trykke på knappen med den grønne pil:

Indtast et navn for den nye instans af TVSource kilden i den dialogboks som åbner og tryk OK. Den nyligt
oprettede kilde instans af TVSource vil dukke op i listen "Sources" til højre. Hvis du har mere end et tunerkort
installeret i computeren, skal du tilføje en instans af TVSource for hver tunerkort. Det er en god idé at navngive
hver instans af TVSource ud fra navnene på tunerkortene, da hver instans af TVSource repræsenter et enkelt
tunerkort.

DVBLink TVSource konfiguration
Vælg en af instanserne af TVSource i listen til højre ("Sources") og tryk på knappen "..." yderst til højre i linjen for
at påbegynde konfigurationen af netop denne instans. DVBLink TVSource konfiguration er opdelt i en række
faneblade, som hver især indeholder dele af konfigurationen:
- Device setup
(Valg af tunerkort)
- Headends configuration
(Signal leverandør)
- Channel scan
(kanal søgning)
- (Optional) Network scan
(Valgfri - Netværks kanal søgning)
- (Optional) Channel preview and editing
(Valgfri - Kanal gennemsyn og ændring)

Device setup (Valg af tunerkort)
Device setup fanebladet i DVBLink TVSource configurator viser alle installerede tunerkort og giver dig mulighed
for at vælge, hvilket tunerkort denne instans af TVSource skal styre:

Sæt hak i afkrydsningsfeltet i Status kolonnen ud for det tunerkort, som du ønsker denne instans af TVSource skal
styre. Du skal sikre dig at Type feltet bliver korrekt genkendt af systemet. Hvis ikke den rigtige Type bliver
autogenkendt, skal du ændre det til den type der er relevant for det pågældende tunerkort (Satellit for
SatellitTV/DVB-S, Cable for Kabel TV/DVB-C og Terrestrisk for tag- eller stue-antenne/DVB-T) , ved at trykke på
den lille pil ned i combo-boxen. Når du har valgt det relevante tunerkort for denne instans af TVSource, skal du
fortsætte til fanebladet "Headends".

Headends configuration (Signal leverandør)
Headends fanebladet giver dig mulighed for at konfigurere hvor dit TV signal kommer fra:

Betydningen af headend, er afhængig af hvilken type dit tunerkort er:
- For satellit/DVB-S tunere beskriver hver headend en enkelt LNB. Her kan du vælge dens diseqc
konfiguration, LNB type og LOF værdier. Vær opmærksom på at systemet som standard, sætter LOF
værdier afhængig af valgt LNB type. Du bør kun ændre disse hvis du ved hvad du laver! For hver LNB, skal
du vælge en kanal leverandør -- en satellit fra drop-down listen.
- For kabel (DVB-C) og terrestriske (DVB-T) tunerkort, er headend direkte koblet til TV udbyder. Du skal
vælge din TV udbyder som (fx. Yousee) i drop-down listen for at gennemføre konfigurationen.
Hvis du ikke kan finde din satellit/udbyder i listen, kan det være nødvendigt at tilføje en transponder fil for den. Se
venligst nærmere herom på vores forum http://dvblogic.com/phpBB3/index.php for nærmere instruktioner om,
hvordan det gøres.

Channel scan (Kanal søgning)
For at søge efter kanaler skal du fortsætte til “Scan” fanebladet:

Vælg alle transpondere i listen til venstre ved at trykke på "Select All" knappen under listen, eller udvælg de
transpondere, som du faktisk ønsker at gennemsøge for kanaler og tryk derefter på "Scan" knappen. TVSource vil
gennemsøge de relevante frekvenser for kanaler og vil vise resultat af forløbet i højre side.
Gentag proceduren herover for alle dine headends ved at vælge dem en ad gangen i valgboksen øverst.

Network scan (Valgfri - Netværks kanal søgning)
Hvis din TV udbyder udsender information om deres kanaler og hvilke frekvenser/transpondere de findes på med
signalet du modtager, kan du benytte denne valgmulighed i stedet for den almindelige kanalsøgning på
fanebladet "Scan":

Din TV udbyder kan give dig transponder/frekvens information om hvor DVBLink TVSource skal søge efter kanaler.
Vælg denne transponder i drop-down boksen og tryk "Search" (søg) knappen. DVBLink TVSource vil søge
transponderen/frekvensen og præsentere dig for et udvalg af netværk og deres transpondere/frekvenser. Vælg
det relevante netværk (netværket har typisk et nummer som din TV udbyder kan oplyse dig om for dit område) og
tryk "Scan" for at gennemsøge det valgte netværk for kanaler. TVSource vil gennemsøge de relevante frekvenser
for kanaler og vil vise resultat af forløbet i højre side.

EPG Scan (optional)
DVBLink TVSource can process EPG data that some providers send as a part of TV stream and make it available to
Windows MediaCenter Guide. This EPG data can be particularly useful for TV channels where Windows
MediaCenter does not have any Guide information or has it in a limited form.
The EPG data collection properties can be set up on the EPG Scan tab:

EPG data can be sent using a number of standards – as EIT packets (described in the DVB standard) or as
alternative proprietary formats - OpenTV, MediaHighway etc. The grid on the top of the tab page lists all available
parsers for different types of EPG data. Parsers can be made Active or Inactive.
EPG data can be broadcasted in several languages. Lang property allows selection of a particular language.
DVBLink TVSource scans transponders carrying EPG data every 12 hours in the background – e.g. when no TV
recording or playback is taking place, collects EPG information and sends it to Windows MediaCenter. Scanning
presets allow selection of these transponders. The following options are available:
-

None. This option defines empty list of transponders to be scanned. It is particularly useful when
transponders are manually selected using “Additional transponders” option.

-

Transponders with mapped channels. This option creates a set of transponders, carrying DVBLink channels
that are present in MediaCenter Guide.

-

Transponders with scanned channels. This option creates a set of all transponders on which channels
were found during channel scan.

-

All transponders. This option includes all transponders for all headends.

It is possible to add some specific transponders to the scan using “Additional transponders to scan” option.
Once the EPG scan configuration is finished user may preview EPG scan results by performing a scan. Scan can
take anywhere between 1 and 15 minutes depending on the number of transponders that have to be scanned
and presence and quality of broadcasted EPG data. Scan progress and results (list of channels carrying EPG data)
will be displayed in the right pane:

It is also possible to view EPG statistics per channel (number of events and available EPG date range) using “EPG
stats…” button:

Important! EPG scan has to be performed at least once (either manually or automatically) before you can assign
scanned EPG channels to your selected DVBLink channels. The assignment is done on “EPG Sources” tab of
DVBLink configuration utility. Scanned EPG channels are available under “EIT scanner” in the EPG source selection
dropdown box.

Kanal gennemsyn og ændring
Du kan gennemse de i søgningen fundne kanaler på fanebladet "Channels".

Dette faneblad viser alle kanaler, organiseret i en træstruktur for hver headend (signal leverandør). Du kan
navigere ned igennem denne træstruktur for at gennemse de fundne kanaler.
Du kan kontrollere indholdet af en bestemt kanal ved at benytte VLC player. For at gøre dette skal du installere
VLC player på din computer og udpege den installations-bibliotek ved at trykke på "..." knappen øverst i billedet.
Derefter kan du udvælge hvilken kanal du vil kontrollere indholdet af i træstrukturen og trykke på "Preview"
knappen. Dette vil automatisk starte VLC Player og vise indholdet af den kanal du har valgt.
"Channels" (Kanaler) fane-bladet indeholder funktionalitet til at sætte kanalnumrene lig med kanalernes SID.
Denne funktionalitet er specielt praktisk for Nordamerikanske satellitter, hvor kanalnumrene bliver transmitteret
på denne måde. Kanalnumre kan også blive nulstillet til deres standard værdier ved at trykke på "Reset channel
numbers" radio knappen.

Færdiggør DVBLink TVSource konfiguration
Når DVBLink TVSource konfigurationen er gennemført og alle kanaler er fundne, skal du lukke dialogboksen ved at
trykke "OK" knappen.

MC Guide Services konfiguration
MC Guide Service EPG source repræsenterer alle kanaler for hvilket EPG information er tilgængelig fra Microsoft
som del af dets eget programguide understøttelse. MC Guide Services source leverer ikke selvstændigt nogen EPG
data. Den fungerer blot som hjælper for en hurtigere konfiguration af EPG/programguide inden i Windows
MediaCenter.
Vi anbefaler på det kraftigste at du konfigurer MC Guide Services source og faktisk bruger den til
sammenkobling af kanaler med programguiden. Det vil gøre konfigurationen af MediaCenter og
konfigurationen af eventuelle DVBLink netværks klient enheder meget nemmere.
MC Guide Service skal konfigureres én gang før den faktisk kan bruges. I forbindelse med konfigurationen, henter
den oplysninger om tilgængelige Guide services fra Windows MediaCenter.
Når den er konfigureret korrekt, viser MC Guide Services source et grønt hak mærke i dets statusfelt. Hvis statusfeltet viser et rødt stop-skilt, tryk da "..." knappen til højre i selve linjen. Konfigurations guiden vil åbne og
beskrive nøjagtig hvad der er nødvendigt at gøre, for at det fungerer:

Du bliver nødt til at starte Windows MediaCenter på denne maskine og gennemføre TV opsætning, som beskrevet
i kapitlet om MediaCenter TV opsætning. Når TV opsætning er gennemført, skal du lade MediaCenter køre
(Vigtigt!) og trykke "Next"/"Næste" knappen. MC Guide Services source vil hente dets konfigurations data
indenfor 5-10 sekunder og give dig besked når konfigurationen er gennemført. Hvis ikke der bliver hentet data
indenfor 5-10 sekunder, kan det være nødvendigt at lukke Windows MediaCenter og starte det igen.
Vigtigt! Hvis du installeret DVBLink TVSource på en computer hvor der ikke er Windows MediaCenter -- fx
Windows XP, Windows Vista Professional eller uden TV Pack, Windows Home Server, eller en version af Windows
7 uden MediaCenter, bliver du nødt til at konfigurere Windows MediaCenter på en af de netværks computere
som benytter DVBLink Network Client. Se venligt nærmere herom i DVBLink Server Network Pack installations
manualen.

(Valgfri) XMLTV Source konfiguration
Hvad er XMLTV?
Hvis der er nogle af dine kanaler som Windows MediaCenter ikke leverer programguide til, kan du overveje at
bruge en alternativ leverandør af programguide data til disse kanaler - XMLTV.
XMLTV EPG Information bliver leveret i xml filer. Disse filer har et specielt format, beskrevet af XMLTV standarden
(http://www.xmltv.org/).
Hver xmltv fil indeholder en sektion der beskriver kanaler og en sektion der beskriver programmer. Den første
indeholder en liste af alle kanaler som beskrives i xml filen sammen med disses egenskaber. Den anden
indeholder det egentlige program for hver kanal.
Hver xmltv kanal skal være beskrevet unikt via dens kanal id. Som eksempel er følgende et udsnit af en xmltv fil,
som viser strukturen på en kanalbeskrivelse:
<channel id="293">
<display-name lang="eng">Travel</display-name>
</channel>

XMLTV Source konfiguration
For at bruge XMLTV EPG source, skal du tilføje en instans af denne. For at gøre dette skal du vælge XMLTV i listen
til venstre under "Source templates" og trykke på knappen med den grønne pil.
XMLTV source vil bede dig udpege det bibliotek på din harddisk, hvor dine XMLTV filer bliver lagret.

XMLTV fil håndtering
DVBLink læser alle xmltv filer fra det valgte XMLTV bibliotek når det starter og genlæser disse hver time. Program
for hver kanal bliver samlet fra alle de dele, fundet i forskellige xmltv filer.
Når programmet har brug for at blive opdateret, skal du blot kopiere nye xmltv filer ned i det valgte XMLTV
bibliotek og enten overskrive de eksisterende filer, eller lægge de nye ved siden af de gamle. DVBLink kan
håndtere op til 3 måneders program oplysninger.
Af effektivitets årsager anbefales det kraftigt, at fjerne meget gamle og irrelevante EPG oplysninger fra xmltv
filerne der ligger i det valgte XMLTV bibliotek.

Server konfiguration
For at udføre DVBLink Server konfiguration – kanal valg, kanal fletning, kanal nummerering og sammenkobling af
programguide/EPG kilder, skal du skifte DVBLink Server configurator til "Server Configuration" modus:

Server konfiguration: channel selection (Kanal valg)
Kanal valg er et meget vigtigt trin. Ved at udføre dette kanal valg, vælger du faktisk hvilke kanaler der bliver
tilgængelige i Windows MediaCenter igennem DVBLink Server. Kanal valg bliver udført på “Channel Selection”
fanebladet af DVBLink Server configurator:

Dette faneblad indeholder et overblik over alle tilgængelige kilder og deres kanaler i en træstruktur i venstre side.
Du kan vælge enkelt kanaler eller hele grene af træet på en gang, som indeholder flere kanaler, og tilføje dem til
de udvalgte ved at trykke på knappen med den enkelte grønne pil. Individuelle kanaler kan også tilføjes ved at
dobbelt-klikke på dem. De udvalgte kanaler vises i en træstruktur i højre side.
For at fjerne en kanal fra listen over udvalgte kanaler, skal du markere den i træstrukturen i højre side og trykke
på knappen med den røde pil, eller dobbeltklikke på kanalen.

Server konfiguration: Kanal fletning
Kanal fletning er kraftfuldt og et meget vigtigt koncept i DVBLink Server. Ved at flette kanaler fra forskellige
kilder til en enkelt logisk kanal, tillader du DVBLink Server at effektivt administrere deling af tunere imellem
alle dets klient enheder.
Flettede kanaler kombinere individuelle kanaler, som leverer det samme logiske indhold. Disse individuelle
kanaler, behøver ikke være fysisk identiske - De kan blive leveret fra forskellige netværk (satellit, kabel eller
terrestrisk) eller fra forskellige udbydere.
Kanal fletning bliver gjort på "Channel Merge" fanebladet af DVBLink Server konfigurationsprogrammet:

Dette faneblad har en træstruktur som viser alle de udvalgte kanaler. Som standard, vil hver individuelle kanal
være tilgængelig for MediaCenter, med mindre du fletter den med en anden kanal.
Se på eksemplet i billedet herover for at forstå, hvordan fletning fungerer. I dette eksempel har vi 3 kanaler Nederland1, Nederland2 og Nederland3 som bliver udsendt af en satellit udbyder og 3 kanaler - NED1, NED2 og
NED3 som bliver udsendt af en terrestrisk udbyder. Hvert par af disse kanaler har identisk indhold. De er faktisk
de samme kanaler: Nederland 1 er det samme som NED1 osv. For den endelige bruger, som skal se indholdet af
kanalerne, betyder det ingenting om signalet kommer fra satellit eller terrestrisk udbyderen.
Kanalerne kan flettes ved at trække og slippe henover en anden kanal, eller ved en af de automatisk teknikker, at
flette ud fra kanal navn eller kanalnummer.
Vigtigt! Forsøg at flet så mange kanaler som muligt, for at udnytte DVBLinks Servers evner til at dele.

Server konfiguration: Channel settings
På fanebladet “Channel settings” i DVBLink Server configurator kan du specificere kanalnumre for hver enkelt
kanal:

Dette faneblad viser alle DVBLink kanaler sammen med deres numre. Kanal nummer "-1" er en standard værdi,
som betyder at Windows MediaCenter selv automatisk vil tildele numre til kanalerne.
For at ændre kanal nummeret for en specifik kanal, markerer du kanalen i oversigten og trykker "Enter" eller
taster et tal på tastaturet for at påbegynde ændringen. Tryk "Enter" på tastaturet for at afslutte ændringen på
den pågældende kanal.
Kanal numre behøver ikke være fortløbende. De må gerne starte fra et hvilket som helst nummer og have
mellemrum. Ligeledes er det kun nødvendigt at indtaste specifikke numre for de kanaler du ønsker.

Server konfiguration: EPG kilder
Vigtigt! Udfør koblingen mellem programguide og dine DVBLink kanaler! Det vil gøre kanal synkroniserings
processen i Windows MediaCenter meget nemmere (gælder både lokal og klient enheder)
På fanebladet "EPG Sources" i DVBLink Server configurator hjælper dig til at tildele kilder for programguides til
hver DVBLink kanal:

Dette faneblad viser listen over DVBLink kanaler på venstre side og alle tilgængelige EPG sources (kilder) til højre.
Ved siden af kanalnavnet i venstre side, kan du vælge hvorfra du vil have EPG dataene til denne kanal. Du kan
vælge at får den fra "Stream", hvilket henter EPG data fra selve TV signalet eller "None" hvis du ikke ønsker nogen
programguide overhovedet for den pågældende kanal.
For at vælge en EPG kanal at sammenkoble med en DVBLink kanal skal du markere kanalen i venstre side og
derefter dobbeltklikke på EPG kanalen i højre side. Dobbeltklik på kanalen i venstre side, hvis du vil fjerne den
valgte EPG kanal sammenkobling.
Vigtigt! Forsøg at sammenkoble så mange DVBLink kanaler som muligt til EPG kanalerne fra MC Guide Services
source. Program guide information for disse kanaler er leveret at Microsoft selv som del af Windows MediaCenter
funktionaliteten.
Tip! Brug "Set EPG source using channel name" funktionen, når du sammenkobler EPG kanaler. Systemet vil
intelligent sammenligne navnene på kanalerne for at finde det bedste match. Kontroller oversigten til venstre
efterfølgende. Vær specielt opmærksom på kanaler med helt eller delvis sammenfald i navn som fx. TV3 Sverige
og TV3 Danmark.

Windows MediaCenter Opsætning
TV Opsætning (TV Setup)
(Du kan springe denne del over hvis du allerede foretog TV Opsætning i forbindelse med konfigurationen af MC
Guide Services source, eller i det hele taget har foretaget den på computeren efter DVBLink Server blev
installeret)
TV Opsætning skal foretaget efter at DVBLink Server er installeret for første gang.
For at gennemføre TV Opsætning, skal du starte Windows MediaCenter og navigere til Indstillinger> TV ->
Konfigurer TV Signal. Dette starter en TV opsætnings guide. Følge trinene i guiden for at indstille dit TV signal:
 Vælg din faktiske region/Land
 Vælg dit postnummer
 Accepter vilkårene for brug af Guide services
 Nu begynder MediaCenter at hente de seneste TV Opsætnings oplysninger for din region
 Hvis adspurgt for at vælge hvilken type tuner du ønsker at bruge, skal du vælge Satellit! DVBLink tunere er
virtuelle satellit (DVB-S) tunere:



Tuner valg: Vælg alle DVBLink Tunere. Fravælg alle andre satellit tunere (hvis du har nogle):



Vælg en satellit: Vælg en vilkårlig satellit fra listen (fx ABS-1 satellit, vist i billedet herunder). Det er ligegyldig
hvilken satellit du vælger her. Du vil ikke se nogen kanaler fra denne specifikke satellit, da de bliver erstattet
med DVBLink kanaler under kanal synkronisering herefter.





Vælg LNB type: Vælg Universal LBN type
Vælge "Næste" på opsummerings skærmen
Herefter spørger MediaCenter om du vil konfigurere andre tilgængelige tunere. Det kan være du ønsker at
konfigurere yderligere tunere, hvis du har nogle (kun dem som ikke styres a DVBLink Server!)
Gennemse TV Signal konfigurations opsummeringen og tryk "Næste"
Tryk "Afslut" for at afslutte TV signal konfigurationen




DVBLink konfiguration
DVBLink kanal synkronisering gøres i DVBLink Channel Configuration MediaCenter addin. Dette tilføjelsesprogram
til MediaCenter finder du i:
Ekstra sektionen, hvis du kører Windows 7
Program bibliotek sektionen hvis du kører Windows Vista

Når du starter tilføjelsesprogrammet bliver du præsenteret for følgende valgmuligheder:

Kanal synkronisering
Når du trykker på “Synchronize channels” knappen, begynder selve kanal synkroniseringen. Dette kan tage et
stykke tid, afhængig af hvor mange kanaler du har, hvilke af dem der skal synkroniseres og hastigheden på din
computer. Når kanal synkroniseringen er færdig, vil der komme en dialogboks op, som viser hvilke tunere der blev
synkroniseret kanaler for:

Recorder settings
I et multi DVBLink klient enheds miljø, kan DVBLink Server styre at ÉT MediaCenter, skal være ”default recorder”,
eller standard optager. DVBLink Server garanterer derved, at kanal-skifte anmodninger fra dette MediaCenter vil
lykkedes, endda på bekostning af andre tilsluttede klient enheder, så du kan være sikker på at dine planlagte
optagelser bliver udført.
Du kan vælge om netop dette MediaCenter skal være standard optager i ”Recorder settings” menuen:

Tryk på “Set as default” knappen for at gøre dette MediaCenter til standard optager.
Tryk på “Reset” knappen for at nulstille standard optager status.

På dette tidspunkt er din DVBLink installation og configuration færdig og du kan
begynde at se TV I dit Windows MediaCenter. Værsgo at nyd!

Opsætning af flere identiske tuner kort
Hvis du vil opsætte flere identiske tunerkort, altså dem med samme kanal-scannings egenskaber – signal
leverandør og samme ( eller næsten samme ) kanal liste, kan DVBLink hjælpe dig med en række værktøjer.
Du bliver som udgangspunkt nødt til at udføre hele opsætningen og konfigurationen for én af tunerkortene og
kan så kopiere indstillingerne til alle de andre tunerkort, ved hjælp af 2 værktøjer: import af tuner indstillinger og
smart kanal udvælgelse.

Import af tuner indstillinger
Dette værktøj kopierer konfigurationen og de scannede kanaler fra en instans af TVSource til en anden. For at
bruge værktøjet, skal du åbne konfigurations vinduet for den instans af TVSource som du vil kopiere
konfigurationen til ved at trykke på ”...” knappen.

Tryk på “Import settings…” knappen og vælg den instans af TVSource som du vil kopiere indstillingerne fra:

Tryk på “Import” knappen for at kopiere tuner indstillingerne inklusiv de scannede kanaler.

Smart kanal udvælgelse
Smart kanal udvælgelse burger én af de kilder med valgte kanaler som en skabelon og udvælger så de samme
kanaler fra en anden kilde. Smart udvælgelse findes ved at trykke på den specielle knap på ”Channel Selection”
fanebladet i DVBLink Server configurator programmet:

Når man har trykket på den åbner den smart kanal udvælgelses vinduet, hvor du kan vælge en kilde som skal
bruges som skabelon og en kilde som skal have tilføjet kanalerne fra skabelonen.
Hvis der er behov, kan man bagefter fjerne enkelte kanaler fra den ene kilde. Det kan være praktisk, hvis man fx
har 2 DVB-C tunere, men kun dekoderkort til specielle kanaler til den ene tuner. Alle de øvrige kanaler er identiske
for begge tunerne.

Når man trykker på “OK” knappen, tilføjer DVBLink automatisk alle kanalerne fra skabelon-kilden, til den kilde
man har valgt som modtager.

Software registration
DVBLink TVSource license can be purchased using DVBLink Server Configuration program:

Once we have received your order, we will immediately send to you an e-mail containing information how to
access our DVBLink License Portal.
To activate your copy of the DVBLink product, run DVBLink Server configurator, select Help->About menu:

Select the product in the product list and press Register button for Activation dialog to appear:

Enter your DVBLink license portal login information, that you have received in the e-mail, into the correspondent
dialog fields and press Activate button.
Please remember that registration information of DVBLink TVSource is locked to a specific PC, where it is running.
It might happen that after HW changes the registration information becomes invalid. If this is the case, please
contact DVBLogic at info@dvblogic.com to get a new key.

Support
Hvis du oplever problemer med at få DVBLink TVSource til at fungere, beder vi dig besøge vores forum på
http://dvblogic.com/phpBB3/index.php
Her vil du blive hjulpet af vores udviklere, for at løse dit problem.

