
Afspelen films (mpeg en avi) in de editie van de kabelkrant 

Afspelen van films met interne speler vanaf kabelkrant versie 3.2 voor PCIe en 
AGP displaykaarten. 
 
Instelling display-kaart 
 
Indien de juiste driver is geïnstalleerd dan zal de resolutie 720x576 pixels beschikbaar zijn en zal de mode 
automatisch omschakelen naar deze resolutie als er een film wordt getoond. 
De drivers staan op de CD, zie hiervoor de kabelkrant-installatiehandleiding. 
 
 
 
Installatie K-Lite Codecs 
 
Run “klcodec570f.exe”in de folder “Codecs\K-Lite” op de CD. 
Installeer alles standard. 
 
Na installatie 
Ga naar het menu “Start \ Codec Tweak Tool” 
Run “Manage installed codecs and filters”  
Vink “MPEG-PS splitter (Haali)” aan. 
 

 
 
 
 
Installatie DivX Codec 
 
Run het programma “DivXInstaller.exe” in de folder “Codecs\DivX” op de CD. 
Selecteer alleen de DivX Codec bij het scherm “Choose Components” 
 
 
Installatie Indeo 5 Codecs 
 
Deze codecs nodig voor sommige AVI filmpjes. 
Run Iv5Setup.exe in de folder “Codecs\Indeo 5” op de CD. 
Kies voor Custom setup en selecteer alleen de codecs (de componenten die op "Codec" eindigen).



Afspelen films (mpeg en avi) in de editie van de kabelkrant 

Afspelen van MPEG met externe player, alleen voor de AGP-versie van de 
displaykaart. 
 
Instelling display-kaart 
 

• Dubbelklik Matrox icoontje rechtsonder (naast klok). 
• Scherm “Eigenschappen voor beeldscherm” 
• Klik tabblad “Instellingen”. 
• Er staan nu twee monitors. 
• Klik op monitor nummer 1. 
• Klik button “Geavanceerd” 
• Klik tabblad “Dual-Head” 
• Dubbelklik “Features” 
• Klik “DualHeadDVDMax” 
• Klik button “Change Settings…” 
• Vink aan “Use DualHeadDVDMax” 
• Klik button “OK” 
• Klik button “OK” 
• Klik Button “OK” 

 
Let op!  
De instelling van beeldschermresolutie van de VGA-monitor mag niet groter zijn dan 1600 x 1200 
pixels. Als er een grotere resolutie wordt ingesteld dan zal de film niet op de TV-output worden 
getoond. 
 
Instellingen van de Elecard MPEG Player 
 

• Start de MPEG Player 
• Klik op de tweede button linksonder (user interface and work settings) 
• Klik op “Playback” 
• Vink aan “Close player at the end of the playback” 

 
Gebruik van de Elecard MPEG Player met PHeInfoServer 
 

• Start het programma PheInfo 
• Start de editie 
• Klik op het PHeInfoServer icoontje rechtsonder (naast de klok) 
• Klik op “Instellingen” 
• Vink aan “Gebruik externe MPEG2-speler” 
• Blader naar de speler (C:\Program Files\Elecard\Elecard MPEG Player\MPEGPlayer.exe) 
• Sluit het venster door rechts boven op het kruisje te klikken. 

 
Afspelen van videofragmenten in de editie 
 

• Ga naar menu “Editie | Eigenschappen” in PheInfo 
• Selecteer de betreffende dag 
• Klik button “Nieuw” 
• Vink “Film” aan 
• Blader naar het betreffende videofragment (MPEG of AVI)  
• Klik button “Openen” 
• Vul de starttijd in 
• Klik button “OK” 
• Klik button “Sluiten” 

 
Tijdens het afspelen van een film zal deze eveneens in een window te zien zijn op de VGA-monitor. 
  
 
In deze handleiding wordt de Elecard MPEG Player toegepast, deze blijkt goed te voldoen. 
Ongetwijfeld zijn er andere geschikte players. 
http://www.elecard.com 


