
TIPS EN WENKEN PHECAP KABELKRANTSYSTEEM VERSIE 2.2 
(met Dual-Output display-kaart) 
 
Installatie 
De VGA-monitor kan niet rechtstreeks op de PC worden aangesloten. Dit dient via de meegeleverde 
witte adapter te gebeuren. Draai de schroeven van zowel de adapter als van de monitor connector 
vast om beschadiging te voorkomen. Sluit de modulator aan op de BNC-connector. 
Indien er ook een teletekstinserter is ingebouwd: 
Verbindt het meegeleverde korte kabeltje met BNC-connectors tussen de videokaart en de 
teletekstinserter. De teletekstinserter heeft twee gelijkwaardige uitgangen, sluit één van de twee aan 
op de modulator. 
 
Waarschuwing 
Wijzig nooit de instellingen van de videokaart. Alleen de resolutie van de primaire monitor (VGA) mag 
eventueel worden aangepast. Voor de juiste werking is de screensaver uitgeschakeld, schakel deze 
nooit in. U kunt natuurlijk wel de monitor uitschakelen. 
 
Algemeen 

 Minimale schermresolutie 800 x 600 bij hoge kleuren. 
 Zorg er voor dat bij een schermresolutie van 800 x 600 de Windows taakbalk niet altijd op de 

voorgrond staat. 
 (Startmenu/instellingen/taakbalk/opties van taakbalk) 
 Schakel altijd de computer uit en trek de steker uit het stopkontakt als u kabels aansluit. Dit 

geldt met name als u het video-signaal aansluit op een TV-toestel, trek dan ook de net-steker 
van de TV uit het stopkontakt. 

 Er is een apart programma PheInfoServer dat zorg draagt voor het draaien van de rotor. Na 
eenmaal te zijn gestart draait deze altijd door. Ook als het edit programma wordt afgesloten. 
Als de PC voor andere zware taken wordt gebruikt kunnen de pagina overgangen minder 
vloeiend worden. Het serverprogramma kan worden gestopt door met de rechtermuis te 
klikken op het icoontje rechts onder bij de klok en dan te kiezen voor “Exit”.  
Er kan een snelkoppeling worden gemaakt in het “opstarten menu” zodat de kabelkrant 
automatisch wordt gestart na opstarten van de PC. 

 Maak regelmatig een backup van uw rotorbestanden, deze staan als .RTR bestanden in de 
directory 

 C:\Phecap\PheInfo\Rotors 
 Indien in de thumbnail-mode geen thumbnails te zien zijn maar alleen blauwe vlakken ga dan 

voor ieder plaatje naar de editor en verlaat de editor weer en antwoord de vraag “wijzigingen 
opslaan” met Ja. 

 
Tijdcorrectie 

1. Dubbelklik op het PheInfoserver icoontje. 
2. Selecteer afhankelijk van de situatie “PC klok loopt voor” of “PC klok loopt achter”. 
3. Stel de afwijking in. Het is de afwijking per week in minuten en seconden. Dus als de afwijking 

per 24 uur bekend is vermenigvuldig deze dan met 7. 
4. Klik op toepassen en op het kruisje rechts boven om het scherm te laten verdwijnen. 

 
 

Het kan zijn dat de cursor zoek is deze bevindt zich dan rechts van de monitor, beweeg de muis even 
naar links om de cursor weer te zien. 
 
Bij gebruik van AVI-filmpjes en WMF-plaatjes kan het voorkomen dat na langdurig draaien van de 
rotor, er fouten optreden in de weergave. Dit komt doordat met name bij Windows 98 het gebruikte 
geheugen niet geheel wordt vrijgegeven. Dit is een onvolkomenheid van Windows. Bij Windows XP 
doet dit verschijnsel, voor zover bekend, zich niet voor. Zie voor meer informatie onze website. 
 
Bezoek ook regelmatig onze website: www.phecap.nl 


