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Snelstartgids
Als u na het lezen van deze Snelstartgids en de Gebruikershandleiding nog vragen hebt over het
gebruik van dit product, neemt u contact op met het Klanteninformatiecentrum van Sony. Raadpleeg
de Europese Garantieverklaring voor meer contactgegevens.
Op de LocationFree website http://www.sony.net/Products/LocationFree/support/ vindt u meer
informatie en de nieuwste gegevens voor de virtuele afstandsbediening op het scherm.

™

LocationFree Basisstation LF-PK1

Voor PC
* Raadpleeg de Gebruikershandleiding vanuit het menu
Start in Windows voor meer informatie.

Overzicht van de installatie
•Pak het systeem uit.

STAP 1

•Sluit het systeem aan op de externe apparatuur en op internet

Uitpakken en software
en zet het basisstation aan.
installeren (zie hieronder) •IInstalleer LocationFree Player op uw computer.

"SONY" is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation.
"LocationFree" is een handelsmerk van Sony Corporation.
Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
Alle overige namen van systemen, producten en diensten zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.
In deze handleiding worden de aanduidingen ™ en ® niet gebruikt.
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•Sluit de computer aan op het basisstation.

STAP 2
STAP 2, 3
Thuis
Computer*

Onderweg

Computer*

•Breng het basisstation in de SETUP-modus.

Configuratie om thuis
video te kijken
(zie ommezijde)

•Sluit de computer aan op het basisstation om video weer te
geven.
•Configureer de video-instellingen in LocationFree Player.

Computer*

STAP 3
STAP 1

Configuratie om
•Configureer de computer voor het basisstation.
onderweg video te kijken
(zie ommezijde)

Computer*

Extern apparaat Basisstation

Router

Configuratie is voltooid
* Computer met LocationFree Player.

STAP

1

U kunt nu zowel thuis als onderweg video kijken op
uw computer.

Uitpakken en software installeren
•Software cd-rom (bevat het programma
LocationFree Player*, de Gebruikershandleiding
en de Licentie) (LFA-PC2)

Pak het systeem uit
Controleer of de verpakking de volgende
onderdelen bevat:

* Er wordt één licentiecode voor LocationFree Player
meegeleverd.

•Basisstation (LF-B1)

•Netvoedingsadapter (AC-LX1B)

•Netsnoer

•Snelstartgids

•IR Blaster (VM-50)

•Belangrijke opmerkingen

•SCART-naar-AV-kabel

•Europese Garantieverklaring

•AV-kabel (RCA-kabel)
•Standaard voor basisstation

Sluit het systeem aan op de externe apparatuur en op internet en zet het basisstation aan

1

Monteer de standaard voor het
basisstation.

2

Uitsparingen

Sluit het systeem aan op
externe apparatuur
(bijvoorbeeld een DVD-speler).

de IR Blaster zodanig
3 Sluit
aan dat deze wijst naar de 5

Sluit het basisstation aan op het stopcontact.

afstandsbedieningssensor
van het externe apparaat.

Netvoedingsadapter AC-LX1B
(meegeleverd).

Achterpaneel van basisstation
TV
IR Blaster
(meegeleverd)
Infraroodzender

Standaard

Markering voorzijde
("FRONT")

Lipjes

Netsnoer
(meegeleverd)

Afstandsbedieningssensor

Type BF
of

de netwerk4 Sluit
kabel aan (niet
meegeleverd). Zie
de voorbeelden bij
STAP 2 voor meer
informatie.

SCART-naar-AV-kabel
(meegeleverd)

SCART-kabel
(niet meegeleverd)

Type C-6

6

AV-kabel (RCA-kabel,
meegeleverd)

Zet het systeem aan.

Gaat branden

Aan/uit-lampje
Wandcontactdoos

Extern apparaat (STB, PVR, enz.)

Extern apparaat
(STB, PVR, enz.)

Installeer LocationFree Player op uw computer

1

Plaats de cd-rom met het
programma LocationFree Player
in het cd-rom-station van de
computer.

2
3

Selecteer de gewenste taal en
klik op [Next].

5

Voer de licentiecode in die op het
etiket is afgedrukt en klik op [Next].

de installatiemap en klik
6 Controleer
op [Next]. Als u het programma in
een andere map wilt installeren,
klikt u op [Change] en selecteert u
de gewenste map.

Klik op [Next].

de licentieovereenkomst,
4 Lees
selecteer [I have read the terms
in the license agreement] om de
voorwaarden te accepteren en
klik op [Next].

op [Install].
7 Klik
De installatie wordt gestart.

8

Klik op [Finish] wanneer de
installatie voltooid is.
Er worden snelkoppelingen naar
LocationFree Player en naar de
Gebruikershandleiding (PDFbestand) toegevoegd aan het
bureaublad.

Het installatievenster wordt
weergegeven.
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STAP

2

Configuratie om thuis video te kijken

Breng het basisstation in de SETUP-modus
(registratie mogelijk)
Druk aan de achterkant van het basisstation enkele malen op de knop SETUP
MODE, totdat het lampje SETUP MODE begint te knipperen.

Sluit de computer aan op het basisstation
Aansluiting om onderweg video
te kijken

Aansluiting om thuis video te kijken
• Maak draadloze verbinding met de router of het basisstation

Voer de configuratie uit tot en met "STAP 2: Sluit de computer aan op het basisstation om video weer
te geven" terwijl het lampje SETUP MODE knippert.

naar
netwerkpoort

• Sluit aan op
router via
netwerkkabel

Opmerking
De SETUP-modus (registratie mogelijk) blijft gedurende 5 minuten beschikbaar. Als het lampje SETUP
MODE niet meer knippert, drukt u enkele malen op de knop SETUP MODE totdat het lampje weer
begint te knipperen.

naar het internet

basisstation

router
(UPnP-compatibel)

Sluit de computer aan op het basisstation om
video weer te geven

(A)DSL- of kabelmodem

• Maak draadloze verbinding met de router of het basisstation

Modem met interne router

Aansluiting van de computer op het basisstation via een router

Modem zonder routerfunctie

z Tip

1
2

naar
netwerkpoort

• Sluit aan op
router via
netwerkkabel

Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram
te starten.

om LocationFree Player

Terwijl het lampje SETUP MODE knippert, selecteert u in de lijst een
basisstation dat met een groen pictogram wordt aangegeven. Klik
vervolgens op [Connect].
Opmerking

basisstation
naar het internet
Groen pictogram

(A)DSL- of kabelmodem
met interne router
(UPnP-compatibel)

3

* U kunt bij uw internetprovider informeren welk type modem u gebruikt.

Als uw basisstation niet wordt weergegeven in het
venster [Base Station Selection], wordt de
communicatie tussen LocationFree Player en het
basisstation mogelijk geblokkeerd door de
webbrowser of door beveiligingssoftware. Raadpleeg
de handleiding van de beveiligingssoftware of de
online help van de browser voor informatie over het
opheffen van deze blokkade.

Als het lampje SETUP MODE niet knippert, drukt u opnieuw op de knop SETUP
MODE om de SETUP-modus (registratie mogelijk) te activeren.

Controleer het NETWORK-lampje op het basisstation.

Klik op [OK] wanneer het bericht "Registration completed. Select [OK] to
connect to the Base Station and start watching Video" wordt weergegeven.

Controleer of het NETWORK-lampje op het basisstation brandt.
Als het niet brandt:
Controleer of de router is ingeschakeld en of de netwerkkabel goed is aangesloten.

Zorg dat het externe apparaat is ingeschakeld, omdat er anders geen beeld wordt
weergegeven.

Opmerking

Configureer de video-instellingen met LocationFree Player
■ Stel de virtuele afstandsbediening in

■ Stel het kleursysteem in

(Voor de aansluiting op de externe apparatuur uit STAP 1)

1

(Voor PAL-, SECAM-, PAL60- of NTSC-video)
Als de bovenstaande configuratie correct is, wordt het externe
apparaat in- of uitgeschakeld wanneer u op de knop [Power] klikt.*

Klik ergens binnen het venster en klik vervolgens
rechtsonder in het venster op [Settings].

* Het kan vijf seconden of langer duren voordat het externe apparaat
reageert nadat u op [Power] hebt geklikt. Als het apparaat niet
reageert, controleert u of het merk en het type correct zijn ingesteld
en probeert u het opnieuw.

z Tip
De knop [Settings] rechtsonder in het
venster is alleen beschikbaar als er
verbinding met het basisstation is. Als er
geen verbinding is, klikt u linksonder op
[Connect]. Selecteer vervolgens het
gewenste basisstation in de lijst, klik op
[Properties] en klik op [Video Settings].

Klik op [Video Settings], klik op [Remote Settings] en kies
[Video 1] of [Video 2]. Selecteer vervolgens het merk en het
type van het aangesloten externe apparaat.
De knop [Power] Selecteer het merk.

3
Selecteer het type.

STAP

3

2

Klik ergens binnen het venster en klik vervolgens rechtsonder in
het venster op [Settings].
Selecteer [Video Settings] en klik op [Colour System Settings].
Selecteer het juiste kleursysteem.

Opmerkingen
• Zelfs als u het apparaat met [Power] kunt in- en uitschakelen, bestaat de kans
dat andere knoppen niet functioneren. Als dit probleem zich voordoet,
selecteert u [Video 1] of [Video 2] vanuit de Index. Controleer met de virtuele
afstandsbediening op het scherm of de knoppen correct functioneren.
• Probeer alle items in het vak [Type] om de meest geschikte virtuele
afstandsbediening voor de aangesloten apparaten te selecteren.
• De namen of nummers van de knoppen op de virtuele afstandsbediening
wijken mogelijk af van de knoppen op de afstandsbediening die met het
apparaat is meegeleverd.
• Op de LocationFree website http://www.sony.net/Products/LocationFree/
support/ vindt u de nieuwste gegevens voor de virtuele afstandsbediening.

De knop [Settings]

2

1

3

Klik op [OK] om het venster [Settings] te sluiten.

Selecteer een kleursysteem en klik op [OK].
Nadat u het kleursysteem hebt gewijzigd, wordt de NetAV-verbinding
automatisch verbroken en weer hersteld.

Klik ergens binnen het venster en klik vervolgens op het type van het
aangesloten externe apparaat. Klik op [Remote] om de virtuele
afstandsbediening op het scherm weer te geven.

Configuratie om onderweg video te kijken

* Configureer deze instellingen voordat u vertrekt.

Configureer de computer voor het basisstation
Als er al een NetAV-verbinding is, verbreekt
u deze verbinding voordat u de
onderstaande instellingen maakt.

1
2

4

Gebruikersnaam: lfx
Voorlopig wachtwoord: zie het WebPassword
op het etiket aan de
zijkant van het
basisstation.

Om de computer op het basisstation
aan te sluiten via een router, brengt u
eerst het basisstation in de SETUPmodus (zie STAP 2 hierboven).

De pagina [Base Station Settings] wordt
weergegeven in de webbrowser.

01GB1LFPK1.p65

z Tips
Kies [Deutsch], [English] of [Français] om de
gewenste taal in te stellen.

6

Klik op [Enter].

2

Klik op de menupagina op [Easy Setup].

Als de melding [Success] wordt
weergegeven op de pagina [NetAV
Check], klikt u op [Exit Setup].
De configuratie is nu voltooid.

z Tips

Start LocationFree Player en klik in
het venster [Base Station Selection]
op de knop [Base Station Settings].

5
3

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord
in en klik op [OK].

✱ Volg de instructies op het scherm om de
NetAV-controle uit te voeren. Lees de
Dynamic DNS gebruiksrechtenovereenkomst op de pagina [NetAV Setup],
selecteer het keuzerondje en druk op de
knop [Next].

• Als de melding [Setup Incomplete] wordt
weergegeven op de pagina [NetAV
Check], leest u de bijbehorende toelichting
en brengt u de noodzakelijke wijzigingen
aan.
• Als u de computer vanaf de externe locatie
wilt registreren via internet, volgt u de
instructies in de gebruikershandleiding
onder "LocationFree-apparaten op het
basisstation registreren via internet" in het
hoofdstuk "Geavanceerde instellingen voor
het basisstation". Volg vervolgens de
aanwijzingen onder "LocationFreeapparaten op het basisstation registreren
via internet" in het hoofdstuk "Video
weergeven met LocationFree Player".
• Raadpleeg de Gebruikershandleiding
vanuit het menu Start in Windows voor
informatie over [Advanced Settings].

Ten slotte
U kunt nu video
weergeven met
LocationFree
Player.
Raadpleeg de op de
cd-rom meegeleverde
Gebruikershandleiding
voor informatie over
configuratie en
gebruik van
LocationFree Player.
* U kunt de
Gebruikershandleiding
weergeven vanuit het
menu Start in Windows.
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