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Externe ontvangers
installeren
Met de P80 Media-adapteroptie kan een P80-console inhoud
weergeven die aangeboden wordt door externe ontvangers in
plaats van door de interne tuner van de console. Bij
fitnesscentra die gebruikmaken van dergelijke ontvangers
voor het verwerken van binnenkomende tv-signalen biedt de
Media-adapter sporters precies dezelfde gebruikservaring. Ze
kunnen op exact dezelfde manier televisiekanalen uit dezelfde
tv-gids selecteren en wisselen tussen televisie en andere
informatiebronnen (zoals Preva Net of het Goal Compass).
De Media-adapter accepteert 720p x 60 fps videosignalen
vanaf een van de verschillende externe ontvangers die
aangesloten is via HDMI-technologie. (Zie de lijst met
ontvangers die is bijgesloten bij deze handleiding voor de
merken en modellen ontvangers die wij ondersteunen.) Het
enige bedieningsmechanisme dat al deze ontvangers hebben,
is een infrarood (IR) afstandsbediening. Hierdoor fungeert de
P80 Media-adapter als afstandsbediening voor elke
ontvanger die goedgekeurd is voor deze apparaten.
Let op: installeer, configureer en test eerste de externe ontvanger
en tv-gids bij de eerste P80-console voordat u de procedures in
dit hoofdstuk gaat uitvoeren voor de andere consoles. Wanneer er
een IR-zender is aangesloten op een ontvanger, kan deze niet
meer eenvoudig worden verwijderd.
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Over de kanaaltypes
Door de toevoeging van de Media-adapter ondersteunt de
P80-console een zeer grote verscheidenheid aan televisie(tv) en videoformaten. Als u daarnaast ook nog een externe
ontvanger aansluit, kan de console enkele formaten op meer
dan één manier ondersteunen. Sommige ontvangers kunnen
bijvoorbeeld een combinatie van satelliet-, kabel- en
internetkanalen accepteren en leiden die allemaal naar de
console via een HDMI-kabel.
De onderstaande afbeelding en tabel geven de mogelijke
paden weer die tv- en videosignalen kunnen volgen naar de
P80-consoles in een standaard fitnesscentrum.
Opmerking: enkele van deze signaalpaden kunnen mogelijk
niet in uw fitnesscentrum geïnstalleerd worden.

Afbeelding 1: kanaalpaden naar de P80-console
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Tabel 1. Opmerkingen bij signaalpaden
Element Opmerkingen
Verscheidene binnenkomende typen tv- en videosignalen
komen uw fitnesscentrum binnen vanuit een combinatie
van kabel, satelliet, uitzendingen en internetbronnen.
De plaatselijke head-end apparatuur bij het
fitnesscentrum ontvangt landelijke uitzendingen, kabel-,
en satelliet-tv-kanalen en wijst deze aan andere
kanaalnummers toe indien nodig.
Een externe ontvanger die naast een P80-console
geplaatst wordt, ontvangt kabel-tv, satelliet-tv en
videosignalen gebaseerd op het Internet Protocol (IP) en
wijst deze andere kanaalnummers toe indien nodig.
Opmerking: de specifieke typen signalen die beschikbaar
zijn via de externe ontvanger, kunnen variëren afhankelijk
van het merk en het model. Raadpleeg de documentatie
die bijgesloten zat bij uw ontvangers voor meer
informatie.
Tv-signalen vanaf de head-end apparatuur komen de
console binnen via een coax-kabel. De kabel wordt
aangesloten op de interne tuner van de console via een
F-connector.
Internetgebaseerde (IP) videosegmenten en speellijsten
komen de console binnen via de Ethernetverbinding.
Videosignalen vanaf de externe adapter komen de
console binnen via een HDMI-connector.

Om verwarring te voorkomen geeft deze handleiding een
beschrijving van binnenkomende kanalen en hoe zij de
consoles bereiken.
Als een kanaal de console binnenkomt In deze handleiding noemen we
via ...
dit ...
Een coax-kabel

Een kabelkanaal

Een HDMI-kabel

Een HDMI-kanaal

Een Ethernetkabel

Een IP-kanaal
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Ontvangers configureren
Voor het configureren en testen van de externe ontvangers
die u wilt gaan gebruiken in combinatie met P80-consoles,
moet u de volgende zaken bij de hand houden:
Een HDMI-compatibele monitor die een signaal van 720p
met 60 frames per seconde kan weergeven
 De infraroodafstandsbediening van een van de ontvangers
Belangrijk: lees voordat u de ontvangers gaat configureren de
instructiehandleidingen daarvan door. U moet weten hoe u bij de
configuratiemenu’s komt voordat u met de volgende procedure
begint.



Tip: configureer indien mogelijk de ontvangers voordat u in
het fitnesscentrum komt. Hiermee voorkomt u dat u met de
monitor door het centrum moet lopen voor het configureren
van de ontvangers tijdens de installatie.
De ontvangers configureren:
1. Sluit de voedingskabel aan op de ontvanger en steek de
stekker in het stopcontact.
2. Sluit de monitor aan op de ontvanger.
3. Sluit de ontvanger aan op een bron met het juiste
televisiesignaal.
4. Zet de ontvanger aan en selecteer via het
configuratiemenu de volgende opties:
– Resolutie 720p (1280 x 720) x 60 fps
– Ondertitels (indien het fitnesscentrum wil dat er
ondertiteling beschikbaar is, dient u dit te
configureren in de ontvangers)

Externe ontvangers installeren
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De kanaallijst maken
Wanneer een van de ontvangers aangesloten is en werkt,
maakt u een lijst met kanalen die uiteindelijk in de tv-gids op
de P80-consoles moeten staan. Noteer voor elk kanaal de
cijferreeks die u moet invoeren op de afstandsbediening
waarmee het kanaal rechtstreeks gekozen kan worden
(zonder gebruik te maken van de knoppen “kanaal omhoog”
en “kanaal omlaag”).
Tip: in veel gevallen bevat de kanaallijst die verstrekt wordt
door de tv-serviceprovider van het fitnesscentrum de
benodigde informatie over cijferreeksen.
Als u ontvangers van het merk I-O DATA gebruikt, kies dan
de twaalf kanalen die de eigenaar van het fitnesscentrum wil
aanbieden. Programmeer deze kanalen in de snelkeuzelijst en
noteer welk kanaal is toegekend aan welke snelkeuzetoets.
Belangrijk: wanneer u een ontvanger van het merk DirecTV
configureert of verplaatst, druk dan niet op de Resolutietoets.
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HDMI- en afstandsbedieningkabels
aansluiten op de console
Controleer, voordat u de toegangsplaat van
WAAReen P80-console verwijdert of een van de
SCHUWING aansluitingen wijzigt, of de P80-console niet
aangesloten is op een stroombron. Als de
console reeds geïnstalleerd is op een
fitnessapparaat, controleer dan ook of het
apparaat niet aangesloten is op een
stroombron.

Wanneer u de toegangsplaat aan de achterkant van een
P80-console verwijdert, ziet u twee kabels die al binnen in de
behuizing van de console met elkaar verbonden zijn, zoals te
zien is in de onderstaande afbeelding en tabel.

Afbeelding 2: connectors van Media-adapter binnen in de
P80-console
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Tabel 2. Identificatie van Media-adapterconnectors
Connector Functie
HDMI

Connectortype
HDMI-aansluiting

Afstandsbediening Vergrendeling van drie connectors
die met elkaar verbonden zijn

Nadat u de HDMI-verlengkabel en de afstandsbedieningkabel
door het onderstel van het fitnessapparaat en de bevestiging
van de console hebt gelegd, bevestigt u deze aan de
betreffende connectors.
Opmerking: voor specifieke informatie over het leggen van
kabels door fitnessapparatuur, zie de montagehandleiding van
het specifieke apparaatmodel waar u mee bezig bent (AMT,
EFX, loopband of fiets).
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De ontvangers installeren in aansluitdozen
Elke externe ontvanger moet gemonteerd worden in een
aansluitdoos met een hoge capaciteit. Dit onderdeel is een
directe vervanger voor het bestaande T-verbindingspunt; de
ventilatiesleuven en het verhoogde ontvangerplatform zorgen
ervoor dat de ontvanger niet warm wordt tijdens gebruik en
en aan de onderkant is op ruimte bespaard voor de
stroomvoorziening van de ontvanger.
Wanneer u de ontvanger in een aansluitdoos plaatst,
positioneer deze dan zodanig dat de bedieningsknoppen naar
boven gericht zijn en de connectors naar beneden, zoals
getoond in de onderstaande afbeelding.

Afbeelding 3: positioneren van ontvanger en kabelsleuf

Externe ontvangers installeren
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Opmerking: als de u de HDMI-kabel en
afstandsbedieningkabel langs de achterkant van de
aansluitdoos moet leggen, druk deze dan in de sleuf op de
bodem van de doos (zoals getoond in de vorige afbeelding).
Als u ongebruikte openingen voor het toevoerkanaal af wilt
sluiten, plaatst u een afdekking zoals getoond in onderstaande
afbeelding.

Afbeelding 4: plaatsing van afdekking in aansluitdoos
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Ontvangers aansluiten
De IR-zender is uitgerust met een afdichting van klevend
schuimrubber. Deze afdichting zorgt ervoor dat de zender
goed op zijn plek blijft en dat er geen kamerlicht in de
aansluitdoos komt.
Belangrijk: de schuimrubberen afdichting is voorzien van een zeer
sterke, permanente lijmlaag. Verwijder de beschermstrip over
deze lijmlaag pas van de afdichting wanneer u de IR-zender gaat
installeren.
Een ontvanger aansluiten:
1. Steek indien nodig de stekker van de stroomkabel aan de
ontvanger in het stopcontact.
2. Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de
HDMI-verlengkabel die loopt tot buiten het
fitnessapparaat waarmee u momenteel bezig bent.
3. Steek het andere uiteinde van de HDMI-kabel in de
HDMI-aansluiting op de ontvanger.
4. Zoek de IR-poort op de ontvanger. Dit is meestal een
kleine, transparante opening in het frontpaneel van de
ontvanger, maar deze is wellicht verborgen weggewerkt in
het ontwerp.
Belangrijk: als u niet weet waar de IR-poort zich bevindt,
raadpleeg dan de documentatie voor de ontvanger of neem
contact op met de fabrikant van de ontvanger.
5. Plaats de IR-zender zodanig dat de afdichting rond de
IR-poort aangebracht kan worden zonder dat de
afstandsbedieningkabel hierdoor gehinderd wordt.
6. Verwijder de beschermstrip van de lijmlaag op de
afdichting.
7. Controleer of de afdichting de IR-poort niet (deels)
blokkeert en druk vervolgens de IR-zender op zijn plek,
zoals getoond in de onderstaande afbeelding.

Afbeelding 5: plaatsing van infraroodzender

Hoofdstuk
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De P80-console configureren
Nadat u de externe ontvangers geïnstalleerd en
geconfigureerd hebt, moet u bij het configureren van de
P80-consoles op de volgende zaken letten:
Activeer de Media-adapter op alle P80-consoles
Maak de kanaallijst op de eerste console
Exporteer de voltooide kanaallijst van de eerste console
naar de andere consoles
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u deze taken moet
uitvoeren.
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De tv-gids bewerken
Elke P80-console bevat een geformatteerd tekstbestand,
genaamd channel-guide.json. Hierin staat de tv-gids op die
console beschreven. Precor levert een softwareprogramma
genaamd de Precor Kanaaleditor waarmee u eenvoudig dit
bestand kunt aanmaken of bewerken.
De Klantenondersteuning van Precor stuurt u een bericht per
e-mail met daarin een hyperlink. Als u op deze koppeling klikt,
wordt een .zip-bestandje gedownload. Dit bestand bevat een
installatiewizard en een gebruikershandleiding voor het
programma. Zie de gebruikershandleiding voor instructies hoe
u het tv-gidsbestand kunt maken en bewerken.

De P80-console configureren
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De Media-adapter activeren
De P80-console staat er standaard op ingesteld dat deze de
interne tuner gebruikt in plaats van de Media-adapteroptie.
Voordat u uw voltooide kanaallijstbestand kunt importeren,
moet u de Media-adapter activeren.
De P80-console zodanig configureren dat deze signalen van
de Media-adapter accepteert:
1. Druk op het welkomstscherm op Pauze en houd deze
knop ingedrukt.

Afbeelding 6: Pauze-toets

2. Houd Pauze ingedrukt en druk één keer op de volgende
toetsen, in de aangegeven volgorde. Raadpleeg het
onderstaande schema en druk op:
1234
Kanaal omhoog
Volume omlaag
Volume omhoog
Kanaal omlaag

Afbeelding 7: Instellingen beveiligingscode

3. Laat de knop Pauze los.
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4. Gebruik het numerieke toetsenbord op het scherm en
druk op de volgende cijfers om het wachtwoord in te
voeren:
5651565
5. Druk op OK.
6. In het menu Instellingen kiest u Systeeminstellingen,
vervolgens TV-instellingen, vervolgens TV-bron.
7. Kies Settopbox in de lijst met tv-bronnen en druk
vervolgens op OK.
8. Druk twee keer op VORIGE om terug te keren naar het
menu Instellingen.
Het tv-gidsbestand importeren:
1. In het menu Instellingen drukt u op Systeeminstellingen,
vervolgens op TV-instellingen, vervolgens op Kanaallijst
exporteren/importeren.
2. Wanneer het vak geselecteerd is, drukt u op Van de USB
importeren. Het huidige tv-gidsbestand wordt geladen en
de tv-gids geeft de bijgewerkte kanaalnamen weer.
3. Druk op OK om terug te keren naar het menu
Systeeminstellingen en druk vervolgens op VORIGE om
terug te keren naar het menu Instellingen.
4. Druk twee keer op VORIGE om terug te keren naar het
Welkomstscherm.
Belangrijk: u dient terug te keren naar het Welkomstscherm
voordat u de USB-stick kunt verwijderen.

De P80-console configureren
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De tv-gids naar andere P80-consoles
exporteren
Nadat u het tv-gidsbestand op de eerste P80-console
geïnstalleerd en getest hebt, exporteert u het bestand naar
een USB-stick, zodat u het op andere P80-consoles in uw
fitnesscentrum kunt installeren. U bespaart hiermee niet
alleen tijd, maar dit zorgt er tevens voor dat de kanaallijst op
al uw fitnessapparaten hetzelfde is.
Het tv-gidsbestand vanaf uw console exporteren:
1. Druk op het welkomstscherm op Pauze en houd deze
knop ingedrukt.

Afbeelding 8: Pauze-toets

2. Houd Pauze ingedrukt en druk één keer op de volgende
toetsen, in de aangegeven volgorde. Raadpleeg het
onderstaande schema en druk op:
1234
Kanaal omhoog
Volume omlaag
Volume omhoog
Kanaal omlaag

Afbeelding 9: Instellingen beveiligingscode

3. Laat de knop Pauze los.
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4. Gebruik het numerieke toetsenbord op het scherm en
druk op de volgende cijfers om het wachtwoord in te
voeren:
5651565
5. Druk op OK.
6. Steek een USB-stick in de console.
7. Druk in het menu Instellingen op Systeeminstellingen.
8. In het menu Systeeminstellingen drukt u op
TV-instellingen, vervolgens op Kanaallijst
exporteren/importeren.
9. Wanneer het vak oplicht, drukt u op Exporteer naar USB.
Het tv-gidsbestand wordt nu opslagen op uw USB-stick.
10. Druk op OK om terug te keren naar het menu
Systeeminstellingen.
11. Druk twee keer op VORIGE om terug te keren naar het
Welkomstscherm.
Belangrijk: u dient terug te keren naar het Welkomstscherm
voordat u de USB-stick kunt verwijderen.
12. Verwijder de USB-stick uit de console.
Opmerking: voordat u de tv-gids kunt importeren op de
andere P80-consoles, dient u te controleren of de
Media-adapters op die consoles geactiveerd zijn (raadpleeg
De Media-adapter activeren).

Hoofdstuk
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De Media-adapter
onderhouden
Dit gedeelte van dit hoofdstuk bevat informatie over hoe u
problemen met de Media-adapter moet oplossen en hoe u
hulp kunt krijgen.
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Problemen oplossen
Als u problemen ondervindt met de Media-adapter, dient u de
veel voorkomende oplossingen in onderstaande tabel te
raadplegen voordat u contact opneemt met Precor
Klantenondersteuning of uw Precor-verkoper.
Probleem

Mogelijke oplossingen

Er wordt geen beeld of geluid
afgespeeld op een of
meerdere kanalen.

•

Controleer of alle kabels (goed)
aangesloten zijn.

•

Controleer of de cijferreeksen in
de tv-gids correct zijn.

•

Als u ontvangers van het merk
I-O DATA gebruikt, controleer
dan of de snelkeuzelijst op de
ontvanger goed ingesteld staat.

•

Controleer of de ontvanger nog
steeds ingesteld staat op 720p.
Als dit niet het geval is,
configureer de ontvanger dan
opnieuw met de
afstandsbediening.

De kabelkanalen (of de
HDMI-kanalen) in de tv-gids
worden niet goed
weergegeven.

•

De P80-console kan niet
tegelijkertijd HDMI-kanalen en
kabelkanalen ontvangen.

Nadat de gebruiker van
kanaal verandert, blijven de
tekstberichten die het nieuwe
kanaal beschrijven gedurende
zeven seconden of langer in
beeld.

•

Als u ontvangers van het merk
I-O DATA gebruikt, controleer
dan of de snelkeuzelijst op de
ontvanger goed ingesteld staat
en of de tv-gids op de
P80-console deze gebruikt.

•

Sommige fabrikanten van
ontvangers bouwen deze
instelling in hun software in. U
kunt deze instelling dan op geen
enkele wijze deactiveren.

De Media-adapter onderhouden
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De IR-zender verwijderen en vervangen
In de meeste situaties raadt Precor af om de IR-zender te
verwijderen nadat deze bevestigd is op de externe ontvanger.
Het kan echter voorkomen dat u de zender vanwege een van
de volgende redenen moet verwijderen:
De zender werkt niet goed.
De programmering van de zender is verloren gegaan of is
corrupt, waardoor u de zender opnieuw moet
configureren met de afstandsbediening.
Zorg ervoor dat u de volgende zaken bij de hand hebt voordat
u de zender verwijdert:







Een kort, zwart draadje, iets langer dan de breedte van de
zender
Een vervangende zender (als deze defect is) of een nieuw
stukje klevende afdichting (als de zender hergebruikt kan
worden)

De IR-zender verwijderen:
1. Trek het draadje strak en plaats deze tegen het oppervlak
van de externe ontvanger.
2. Houd het draadje strak en beweeg het over het oppervlak
van de ontvanger, zodat het zo dicht mogelijk bij de
ontvanger door de klevende afdichting snijdt.
3. Til de IR-zender van de ontvanger.
4. Verwijder zo veel mogelijk afdichtingsmateriaal van de
ontvanger en de IR-zender.
5. Als u dezelfde IR-zender kunt hergebruiken, verwijder dan
de beschermstrip aan een kant van het nieuwe, klevende
afdichtingsmateriaal. Breng de nieuwe afdichting aan op
de zender op de plaats van de oude afdichting.
Wanneer u het oppervlak van de ontvanger hebt gereinigd,
kunt u de IR-zender opnieuw plaatsen aan de hand van
dezelfde stappen die u de vorige keer tijdens het bevestigen
ook gevolgd hebt (raadpleeg Ontvangers aansluiten).
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Service krijgen
Probeer behalve voor onderhoudstaken geen service op het
apparaat uit te voeren. Neem contact op met uw dealer als er
onderdelen ontbreken. Voor meer informatie over
telefoonnummers van de klantenondersteuning of voor een
lijst met door Precor erkende servicecentra gaat u naar de
website van Precor op http://www.precor.com.

Opmerkingen

Opmerkingen:
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