
WebZeal  -  internetbrowser  (installatie, bediening via RCU en optioneel keyboard) 

 

De RE-4200HD PVR biedt de mogelijkheid tot internet browsing m.b.v. de WebZeal plugin. 

Beperkingen: 

WebZeal, plus de combinatie met het Rebox ontvanger besturingssysteem, biedt geen ondersteuning voor Flashplayer, 

Mediaplayer, ActiveX, en “website driven” plug-in installaties. 

 

Compatibility randapparatuur: 

De RE-4200HD PVR is te gebruiken met een draadloos keyboard, en vergemakkelijkt het browsen binnen een internetpagina 

en/of het gebruik van webbased invulformulieren, of zoekopdrachten in een zoekmachine zoals Google. 

Een overzicht van geteste en beschikbare modellen, is/wordt gecommuniceerd op onze website. 

 

Het invoeren van URL's, instellen van favorieten, startpagina etc, dient te geschieden m.b.v. de afstandsbediening i.c.m. het 

virtuele 'on screen' keyboard. 

 

Installatie 

Een installatie van de Webzeal plugin voor de RE-4200HD PVR betekent niet zozeer een werkelijke installatie, als wel het 

‘runnen’ van de speciaal voor dit model Rebox ontvanger beschikbaar gestelde executable “.mnt” bestand. 

Deze is te downloaden van onze website, op de RE-4200HD PVR produktpagina. 

 

Het runnen van de plugin staat beschreven in de initiële handleiding. 

Voor de RE-4200HD PVR geldt alleen de passage “Via de USB executable” op pagina 46. 

 

Daarnaast is het zo, dat de Webzeal executable óók op een externe HDD via een USB poort geplaatst kan worden, of in een 

‘shared map’ op een NAS. Bij de laatste optie geldt dat er voor toegang tot de NAS, een gebruikersnaam en wachtwooord 

gedefinieerd moet worden in de configuratie ‘wizard’ van de NAS. De betreffende gebruikersnaam en wachtwoord plus 

overige settings dienen vervolgens te worden opgegeven in het ‘netwerk instellingen menu’ van de Rebox ontvanger. 

 

Starten van de WebZeal browser 

Ga naar het Plug-in menu, selecteer de WebZeal plug-in, en klik op de GROENE toets om de plug-in te starten. 

 

RCU toetsen functies 

De hieronder genoemde functietoetsen namen op de afstandsbediening, zijn dezelfde als de in de RE-8500HD PVR 

gebruikershandleiding  genoemde namen. 

Menu Roept de WebZeal werkbalk aan, met de volgende functies: 

• Page back 

• Home 

• Refresh 

• Enter 

• Web favoriet lijst 

• URL adresbalk 

OK Indien de URL adresbalk in de WebZeal werkbalk is geselecteerd, roept 

 deze het ‘on screen’ virtuele keyboard op, voor invoer van URL’s. 

 

 Indien in ‘webbrowse mode’, aanklik functie van weblinks. 

 

Navigatie toetsen Onhoog/omlaag/links/rechts bediening van de cursor. 



Pagina omhoog/omlaag Page up/down functie. 

EXIT Browser afsluiten 

Hot Key’s In virtueel keyboard mode 

• ROOD :  enter 

• GROEN :  “.” (dot) 

• GEEL  :  “/” (slash forward) 

• BLAUW :  “.com” 

 

Numerieke toetsen URL invoer toetsen (in virtueel keyboard mode) 

 1x klik = cijfer, 2x klik = 1
e

 letter, 2x klik = 2
e

 letter, etc 

 

URL bevestigen :   Klik op de RODE hotkey na URL invoer, en geef 1x klik rechter navigatietoets 

  voor de “enter” button in de WebZeal werkbalk 

 


