De mediaspeler Humax TV+ H3, 21 juli 2017.
Een android-tablet zonder touch-screen met HDMI-uitgang voor aansluiting op
TV- of monitor scherm.
‘s Avonds besteld bij Coolblue, Euro 119,=, volgende morgen bezorgd.
Gegevens.
Besturingssysteem Android versie 4.4.2 Kitkat.
5 poorten: HDMI, Ethernet, SPDIF, DCin, USB.
Infrarood sensor aan de voorkant.
Geheugen 4GB. 1,7 GB geheugen voor opslag. Weinig, maar niet te weinig.
Geheugen is niet uit te breiden.
Videoresolutie FullHD.
Afstandsbediening. Werkt goed.
Geen toetsenbord op de achterzijde.
Sluit daarom toetsenbord en muis samen, m.b.v. hub, aan op de USB poort.
Ook met de afstandsbediening van de TV te bedienen.
Ethernet en WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) (niet gecheckt).
Audio bestandsformaten AAC, ac3 en MP3. (niet gecheckt)
Apparaat is geoptimaliseerd voor video/ TV kijken! Dus prima beelden FullHD.
Apps in de NL-store en in de Humax-store.
Video-apps geoptimaliseerd voor video/ TV kijken! Dus prima beelden FullHD.
Op de USB-poort is een harde schijf of een sticky aan te sluiten. Dan zijn de
opgeslagen foto’s, muziek en video’s te benaderen.
Via de digitale output als radio-tuner te gebruiken. (niet gecheckt)
Via de SPDIF-uitgang aan te sluiten op de stereoinstallatie. (niet gecheckt)
Dolby Digital. Niet DTS. (niet gecheckt)
Installeer het apparaat HumaxTV+ H3.
1. Batterijen in afstandsbediening.
2. Adapter aan de HumaxH3 verbinden en aan het lichtnet.
3. Kies HTMI poort op de TV.
4. HDMI kabel tussen de H3 en de TV.
5. Internet:
a. Met een Ethernet-kabel rechtstreeks van de router naar de H3.
b. Ook mogelijk met twee RJ45 kabeltjes en twee homeplugs.
c. WiFi mogelijk. (niet gecheckt)
7. Toetsenbord en muis samen, m.b.v. hub, aan te sluiten op de USB poort.
8. Doorloop de installatie van de H3.
9. Na installatie eerst updaten naar nieuwste versie. (13 juli: V 1.27.20).
-Registreer bij Humax voor nieuws over de nieuwe versies want veel updates:
november 2016 versie 1.06.20, juli 2017 versie 1.27.20.
Registreer met het serienummer S/N ... op de achterkant,
-Via de knop Netflix is de app Netflix (gecertificeerd) direct te starten.
Meld je de eerste keer aan met je gebruikersnaam en wachtwoord van Netfix.
-H3 ondersteunt HDMI CEC voor betere communicatie met de TV.
Daardoor kan de TV in- of uitschakelen als je de HUMAX TV+ H3 aanzet of uitzet, of andersom. Dat is vaak lastig. In het menu is dit aan of uit te zetten. (Niet
gevonden.)

Apps:
-Haal apps uit de NL-store en uit de Humax-store:
Selecteer de app en kies downloaden. De app gaat naar „Mijn Apps“.
Er zijn erg weinig apps aanwezig.
-Google Playstore is niet te benaderen. (niet gecheckt)
-Spotify is niet te gebruiken. (niet gecheckt)
-M.b.v. de ingebouwde DLNA Mediaplayer is het mogelijk om de muziek, foto’s
en filmpjes te bekijken die op de laptop of de telefoon staan. Voorwaarde is dat
deze met hetzelfde netwerk verbonden zijn. (niet gecheckt)
-De volgende apps zijn door mij gedownload en daarna geinstalleerd:
De verkenner/explorer/commander ES File Explorer.
De browser IceCatMobile.
VLC om direct muziek of video bestanden te starten. Een software mediaplayer.
XnView om foto’s te bekijken, eventueel te bewerken.
FBReader om epub-teksten of pdf-teksten te lezen.
(Ook CoolReader voor epub-bestanden en FoxitReader voor pdf-bestanden.)
Ze zijn te vinden op internet door hun naam in het venster “Zoeken“ van de
browser te typen en de zoekmachine te starten.
-Download de apps en zet ze op een sticky. Plaats in de USB-poort van de H3.
Klik in de bestandsbrowser (de verkenner) op het .apk-bestand.
Volg de aanwijzingen en installeer.
-Favoriete apps zijn met de vier gekleurde toetsen op de afstandsbediening
direct te starten. Ga naar een favoriete App in het menu en houd de gewenste
kleurentoets op de afstandsbediening circa 1 tot 2 seconden vast. Bevestig
deze voorkeuzetoets. Op de App in het menu is een kleur toegevoegd.
Kodi.
Kodi is een software mediaspeler geplaatst in de hardware mediaspeler H3.
-Download en installeer de Android-versie van Kodi want:
1. Veel meer apps via een geinstalleerde Kodi. En uit de hele wereld.
Onder video-Add-ons heel veel TV-apps die de H3 niet heeft!
Onder muziek-Add-ons heel veel radio-apps.
2. Kodi is nodig om toegang te krijgen tot veel meer bestands-formaten.
-Download met PC of laptop van www.kodi.tv de Kodi Android versie 16.1 Jarvis
want de H3 draait op Android 4.4.2 Versie 17 is voor Android 5 of meer.
-Zet hem op een sticky en plaats dat in de USB-poort van de H3.
-Klik op het .apk-bestand in de bestandsbrowser (= de verkenner) van H3.
Volg de aanwijzingen en installeer. Kodi werkt als een trein!
(Via https://androidtvbox-kodi.ie/install-kodi-v-16-1 bijna te veel aanwijzingen)
Vragen en antwoorden.
-Veel gestelde vragen en antwoorden via
myhumax.info/veelgestelde-vragen-over-de-humax-tv-h3
Meer vragen? Neem contact op met de HUMAX Helpdesk:
info@quantiselectronics.com of maandag t/m vrijdag 085-5000401.
(humaxtvplush3, 21-07-2017, start 13-07-2017,p.karduks)

