
 

Copyright
®
 2008 Conceptronic – Alle rechten voorbehouden 

www.conceptronic.net 
Pagina 1 van 6 

 

CFULLHDMA 
 

 

Full HD Media Player Gigabit 
 

 

 

 

 

How to ... 

watch YouTube videos on your CFULLHDMA 
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Dit document beschrijft stap voor stap wat u moet doen om YouTube video’s op uw TV te bekijken met behulp 

van de Conceptronic CFULLHDMA. 

 

 

1. Installeer de Conceptronic HD Media Server software op uw PC. De applicatie kunt u op de CD-ROM 

vinden die bij uw CFULLHDMA geleverd is. Wij raden u echter aan om de meest recente versie van 

www.conceptronic.net te downloaden. 

Op het moment van schrijven is 1.04.45 de meest recente versie. Hieronder vind u een directe link 

naar deze versie: 

http://download.conceptronic.net/GRABNGO/CFULLHDMA/CFULLHDMA_SW_v1.04.45.zip 

 

Let op: Het is aan te raden om uw CFULLHDMA uit te rusten met de meest recente firmware versie. Als uw 

CFULLHDMA met het internet verbonden is, kunt u eenvoudig upgraden door naar Firmware 

Upgrade ���� Internet Upgrade in het Setup ���� Versie menu van de CFULLHDMA te gaan. 

 

 

2. Controleer de YouTube video die u wilt bekijken op uw PC met behulp van uw web browser. Kopieer 

vervolgens de video link, bijvoorbeeld: 

http://youtube.com/watch?v=5Pc5g5pTo6E 

http://www.youtube.com/watch?v=5Pc5g5pTo6E 

 

Let op: Op dit moment worden YouTube links met een landcode erin, zoals NL voor Nederland of ES voor 

Spanje, niet ondersteund. Zodoende zullen de volgende links niet werken: 

http://es.youtube.com/watch?v=5Pc5g5pTo6E 

http://nl.youtube.com/watch?v=5Pc5g5pTo6E 

In zo’n geval zult u het “nl.” of “es.” gedeelte uit de link moeten verwijderen om te zorgen dat de 

video gaat werken in combinatie met de CFULLHDMA. 
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3. Start de Conceptronic HD Media Server software en klik op het Internet Media tabblad. 

 

 

 

Voer een naam voor de video in het Titel veld in. 

Plak de gekopieerde link in het URL veld. U kunt de link tevens intypen, zorg er dan echter wel voor 

dat alle karakters correct overgetypt worden. Let hierbij vooral op de speciale karakters en 

hoofdletters. 

 

 

4. Klik op de knop Voeg. Uw YouTube video zal aan de lijst toegevoegd worden. 

 

 

5. Sluit de HD Media Server software niet af, maar laat het aan staan. U kunt het programma echter wel 

minimaliseren als u dat wilt. 
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6. Zet zowel uw CFULLHDMA als TV aan en kies voor Mijn media in het hoofdmenu van de CFULLHDMA. 

 

 

 

 

7. Selecteer uw Conceptronic HD Media Server. Als u de naam niet heeft gewijzigd, zal hij getoond 

worden zoals te zien is onderstaande afbeelding. 
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8. Selecteer Video in het volgende scherm. 

 

 

 

 

9. Selecteer Internet Videos in het volgende scherm. 
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10. In Internet Videos wordt een lijst getoond met alle YouTube videos die u handmatig heeft 

toegevoegd in de Conceptronic HD Media Server software. Selecteer de video die u wilt bekijken om 

hem op uw CFULLHDMA en TV af te spelen. 

 

 

 


