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Europe Online Entertainment Box

ette er et PCI-kort til PC-brug, der giver
mulighed for offline modtagel-
se/downloading af udvalgt underhold-

ning i form af levende billeder og lyd via
satellit, samt software og spil m.m. Der er
også mulighed for at modtage alle frie ra-
dio- og TV-kanaler via Astra 1-positionen
19°E.
Vi har omtalt denne løsning tidligere, men
nu er der etableret forhandling af systemet.

Virkemåde
Via eksisterende internetopkobling, kan
man hos Europe Online, udvælge pro-
grammateriale/data, som man ønsker at
downloade. Ved bestillingen får man en be-
kræftelse samt tidspunkt for overførsel af
det bestilte til PC’en via parabolen.

Europe Online Entertainment Box
Løsningen leveres komplet i emballage
med: DVB/MPEG2 PCI-kort, Installations-
CD/vejledning samt papir med aktiverings-
og PIN-kode.

Installation
Instruktionen til kittet er på engelsk.

Der kræves som minimum:
• 266 MHz prozessor
• CD-ROM drev
• Ledigt PCI-slot
• 50 MB fri på harddisk
• Windows 98
• 2D grafikkort
• Soundblasterkompatibelt lydkort
• Explorer 4.0 eller Navigator 4.6
• Astraparabol med universal-LNB
• Internetadgang

Kortet er 15 cm. langt inkl. F-connector

Dette er et Astra-system
Europe Online er udelukkende baseret på
modtagelse af Astra 1-positionen 19°E.
Man skal udfylde en Europe Online kontrakt
hos forhandleren med minimum 1 år.
Under installation kræves forbindelse til
internettet, hvor onlineregistrering foregår.

Til installation har man fremstillet en CD-
ROM, med den nødvendige software.

Installationsforløb
PCI-kort installeres og PC’en genstartes.
Computeren finder automatisk kortet og der
skal installeres nye drivere.
CD-ROM isættes og der søges efter bedste
driver:

B2C2 Satellite Receiver PCI Adapter

PC genstartes og CD’en isættes igen.
Der fremkommer en installationsmenu og
Her vælges øverste punkt: Euro TV.

Instruktionerne følges og programmet
Sky2PC installeres automatisk med et blåt
parabol-ikon i nederste højre hjørne.
Nu har man mulighed for at modtage alle
free to air radio- og TV-kanaler fra Astra
positionen 19°E.

PC genstartes og CD’en isættes igen.
Nu vælges Europe Online Networks og
herunder kan der være tale om automatisk
opdatering til den nyeste browser-version.

Herefter kræves endnu en genstart. I ne-
derste højre hjørne skal der nu ses en
magenta parabol-ikon og på skrivebordet er
der kommet ikoner for Europe Online, samt
evt. Netscape installation.

Browseren startes og går automatisk på:

www.europeonline.net.

Nu vælges: ”First time user” og her indta-
stes ”Activationcode” (10 cifre) og ”pass-
word” - findes som ”skrabelod” (10 cifre).

Efter sikkerhedscheck fortsættes med ud-
fyldelse af registreringsformular.

Nu kræves indtastning af username og
password. Europe Online anvender trans-
ponder 113 som standard, men der kan
også vælges andre (103, 114 eller 115).
Herefter vælges internetadressen:

Helhedsvurdering
PCI-kortet virker fint og betjeningen er
enkel. Løsningen giver mulighed for masser
af underholdning, musik, film, spil, software
m.v. Man kan hente streaming af f.eks. live-
koncerter.

Downloadhastigheden er op til 2 Mbps.

Vi har kontrolleret problemfri modtagelse
med en 70 cm.-parabol.

Vi fulgte beskrivelsen på CD’en, som fore-
slår, at man henter den detaljerede installa-
tionsvejledning fra internettet før man star-
ter. Denne var desværre noget mangelfuld
og fejlbehæftet.

Vi så herefter bort fra denne og fulgte ude-
lukkende vores intuition og fik installeret
udstyret uden problemer.

Man må derfor sige at der kræves visse
forudsætninger for at installere Europe
Online.

Skærmdump fra konfigurationsprogrammet

Vi vil gerne gøre opmærksom på at der
ikke er tale om Internet via satellit, men at
man får et stort antal tilbud på underhold-
ning i mange genrer.
Yderligere oplysninger hos:

Satellite Plus+

Tlf. 98 38 22 11 Fax. 98 38 00 61

www.satplus.dk
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