PC Installatie Kodi + add-on Exodus, op basis van Kodi 16.1 (Jarvis).
In bijlage 1 wordt de installatie van de nederlandse build “Shockata” beschreven. Lees de
informatie hierover eerst door alvorens u tot het onderdeel installeren van de add-on
Exodus overgaat..
Wat is Kodi:
Kodi is een (opensource) mediaplayer programma, o.a. geschikt om eigen filmpjes, muziek e.d. te
bekijken.
Met Kodi in combinatie met een of meer toevoegingen (add-ons) is het echter ook mogelijk om films,
series e.d. rechtstreeks vanaf het internet te bekijken.
De media wordt niet gedownload, maar via een stream naar uw apparaat (PC) gehaald,
vergelijkbaar met de wijze waarop YouTube dit doet.
Na het bekijken van de film blijft er niets van achter op het apparaat.
Voor de installatie van de meest recente versie van Kodi (op dit moment Kodi 17.1 (Krypton) is een
afzonderlijke instructie beschikbaar. Aangezien de interface van Kodi 17.1 aanmerkelijk afwijkt van
die van Kodi 16.1 dient deze instructie niet gebruikt te worden voor de configuratie van Kodi 17
Hier volgt de installatie instructie voor Kodi 16.1, (Jarvis) op een Windows (7 / 10) computer.
De installatie is ook te bekijken op:
https://www.youtube.com/watch?v=D8-I569vC18 en
https://www.youtube.com/watch?v=Tidlr5n58RI
De filmpjes zijn gebruikt als leidraad voor deze handleiding.
Downloaden en installeren van Kodi:
Het installatiebestand voor Kodi is rechtsreeks te halen bij de makers van Kodi op
www.kodi.tv/download . Kies je daar voor de Windows-installer, dan krijg je automatisch de laatste
stabiele versie. (N.B. Op dit moment is Kodi 17.1 (Krypton) de actuele versie; deze heeft echter een
geheel andere interface gekregen. Hiervoor is dan ook een afzonderlijke installatie instructie
beschikbaar).
Op de Kodi site kunnen echter ook oudere versies worden gevonden (in ons geval dus versie 16.1).
Deze zijn rechtstreeks te vinden via http://mirrors.kodi.tv/releases/win32/old/

Selecteer het installatiebestand voor Kodi 16.1 (Jarvis).
Download dit en installeer met het gedownloade bestand (dubbelklik op het exe-bestand).
Pas niets aan in de volgschermen en kies voor ‘install’.
De installatie verloopt verder volledig automatisch.
Vink ‘Run Kodi’ aan en sluit de installatie af
met “finish”.
Het Kodi icoon verschijnt nu ook op de taakbalk.
Hierna start Kodi op.
Er komt nu eerst een waarschuwing van de firewall.
Sta toe dat Kodi van het eigen netwerk toegang krijgt.
Vink eventueel uit dat dit ook van openbare netwerken mag.

Hiermee is de installatie van Kodi in feite voltooid.

Alvorens over te gaan tot de configuratie van Kodi en het installeren van een of meer add-ons, lees
nu eerst het gedeelte in bijlage 1, dat handelt over de installatie van de build ‘Shockata’.
Configuratie Kodi en installeren add-ons
Zoals gezegd moeten, om films e.d. rechtstreeks van het internet te kunnen bekijken, er wat
toevoegingen (zgn. add-ons) in Kodi worden geïnstalleerd
Start Kodi op.
Als eerste moet een zgn. ”repository” worden geïnstalleerd.
Ga hiervoor naar ‘system’ en vervolgens naar ‘filemanager’.
Kies voor ‘add source’ en klik 1 x met de linker muisknop op ‘None’.
Type in dit veld: http://fusion.tvaddons.ag en klik op ‘done’.
Vul bij de naam van de repository ‘Fusion’ in en klik op OK.
Ga terug naar het hoofdscherm via Escape of Backspace.
We gaan nu de taal (standaard Engels) wijzigen in Nederlands.
Ga terug naar ‘system’ en klik op ‘system’.
In het volgende scherm klik op ‘international’ en vervolgens op ‘language’.
Klik op Engels en selecteer uit de lijst ‘dutch’ als nieuwe taal.
De taal van Kodi is van ‘Engels’ gewijzigd in ‘Nederlands’.
Ga terug met backspace.
Kies nu voor ‘video’ en vervolgens voor ‘ondertiteling’.
Bij ‘voorkeur ondertiteltaal’ kies voor ‘dutch’.
En bij ‘talen voor te downloaden ondertiteling’ dé-selecteer ‘english’ en kies (eveneens uit de lijst)
voor ‘dutch’.
Bevestig met OK.
Scrol nu wat verder naar beneden en selecteer: ‘Standaard TV-afleveringsdienst’.
Hier gaan we de ondertitelingsdienst instellen.
Klik op ‘meer verkrijgen’. Kies uit de lijst “Opensubtitles.org”.
Kies op dezelfde wijze ook voor ‘Podnapsi.net’ en hierna ook voor ‘nl.ondertitels.com’.
Er zijn nu 3 ondertiteldiensten ingesteld.
We zetten: ‘OpenSubtitles.org’ als belangrijkste bovenaan, door nog een keer ‘meer verkrijgen’ te
selecteren en te klikken op OpenSubtitles.org. Deze komt nu bovenaan te staan als eerste keuze bij
het opzoeken/ophalen van ondertitels.
(N.B. Om “Opensubtitles” te kunnen gebruiken dient u zich eenmalig op de website
https://www.opensubtitles.org/nl te registreren met een emailadres en een wachtwoord.
Na de registratie krijgt u een bevestigingsmail met een link. Na gebruik het gebruik hiervan is uw
account (waar u verder niets meer mee hoeft te doen)actief. Deze gegevens (emailadres en
wachtwoord) moeten worden ingegeven in het configuratiedeel van Opensubtitles.
Ga hiervoor naar system |addons |mijn addons en zoek in de lijst naar Opensubtitles.org. Selecteer
Opensubtitles.org en klik vervolgens op configureren.
Voer hier in de velden het emailadres en wachtwoord in en bevestig met OK.
Ga met backspace terug.
We gaan nu verder met de Exodus add-on
Kies voor System en vervolgens voor ‘Addons’.
(De eerste keer dat je dit opstart krijg je een tussenscherm te zien. Klik hier op OK.)
Selecteer ‘addons installeren m.b.v. zipbestand’

Selecteer ‘Fusion’ en vervolgens ‘xbmx-repos’ en vervolgens ‘english’ ,
scrol in de lijst naar beneden en kies voor ‘repository exodus 1.0.0.zip’
rechtsonder in het scherm zie je dat ‘exodus’ wordt geïnstalleerd.
Vervolgens kies voor ‘installeer van repository’.
De ‘Exodus repository’ wordt toegevoegd.
Kies in het volgende scherm voor ‘video addon’ en ook hier verschijnt ‘Exodus’
selecteer ‘instaleren’.
In het schermpje rechtsonder zie je dat Exodus wordt geïnstalleerd; wacht tot dit klaar is.
Dit is in feite de volledige installatie.
Ga terug met backspace, of direct met ‘home’ naar het hoofdscherm .
Ga in het hoofdscherm van Kodi Video.
Selecteer hier ‘addon’.
Kies in het volgende scherm voor ‘Exodus’ .
Ook hier krijg je als je dit de eerste keer opstart een zgn. tussenscherm, sluit dit af met het kruisje.
Nu kun je kiezen voor o.a. films, series etc.
Kies bijv. voor series.
In vervolgscherm kun je kiezen voor allerlei opties. Kies bijv. voor ‘populair ‘.
Maak hier een selectie wat u wilt bekijken.
In dit voorbeeld “Game of Thrones’
Kies een seizoen en vervolgens een aflevering.
De stream wordt nu gedownload.
Kies in principe altijd de bovenste in de selectie van beschikbare streams.
Mocht deze niet worden gevonden, dan wordt automatisch de volgende gezocht.
Nadat de film/serie is gestart ziet u rechtsonder in het scherm het ‘icoon’ voor ‘ondertiteling’
Klik hierop waarna een selectie van beschikbare ondertitels wordt getoond.
Kies er een die het dichtst past bij het formaat/kwaliteit van de film.
Tenslotte nog een handigheidje om een add-on op te nemen in het snelstartmenu;.
Vanuit het hoofdscherm kies voor ‘system’ en vervolgens voor ‘uiterlijk’ .
Bij ‘ skin’ kies ‘instellingen’ en vervolgens bij ‘beginscherm video submenu’s’ voor ‘add-on 1’.
Kies als beginscherm video’s ‘Exodus’.
Ga terug naar ‘home’ .
In het hoofdmenu bij ‘Video’ is nu de icoon “Exodus’ toegevoegd als snelstartmenu.
In totaal kunnen 5 add-ons op deze wijze worden toegevoegd aan het snelstartmenu.

Deze installatie handleiding is tot stand gekomen na diverse (succesvolle) installaties van Kodi in
combinatie met deExodus add-on en de Chockata build.
Installaties en aanpassingen aan uw systeem geschieden evenwel voor eigen risico.
Wij nemen geen aansprakelijkheid voor gebeurtenissen die uit de installatie voortvloeien.
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Bijlage 1:
Installeren Nederlandse build ‘Shockata’
In plaats van afzonderlijke add-ons kan Kodi ook worden voorzien van een zgn. ‘build’.
Een ‘build’ is een verzameling van verschillende add-ons en instellingen. Het installeren gebeurt op
bijna vergelijkbare wijze als een add-on.
Het grote voordeel van een build is dat na installatie in beginsel verder niets meer heeft te worden
toegevoegd of aangepast. Alle belangrijke toevoegen zijn nu al aanwezig add-ons, uiterlijk (skin),
ondertiteling e.d.
Installatie van een build overschrijft eerder gedane aanpassingen in Kodi (ook een build waarmee
Kodi eventueel is uitgeleverd, bijvoorbeeld in een Kodi Box).
In beginsel moet een build steeds op een schone Kodi (dus zonder aanpassingen) worden
geïnstalleerd.
Bevalt de build niet dan moet Kodi (ook weer in beginsel) worden gedé-installeerd en opnieuw
geïnstalleerd, waarmee ook de build verwijderd is. Bij sommige builds wordt een extra functie
meegeleverd om de build te kunnen verwijderen en weer een schone ‘Kodi’ te krijgen.
Kodi kan worden gedé-installeerd via ‘uninstall kodi’ dat te vinden is in het startmenu.

Installatie Shockata build:
Installeer of vertrek vanuit een schone Kodi 16.1 (Jarvis).
Laat Kodi in de originele instelling, dus ook Engelse taal.
Deze build bevat alle belangrijke add-ons. Tevens is de ondertitel functie al geactiveerd en hoeft daar
geen apart account meer voor te worden aangemaakt. De taal wordt omgezet naar Nederlands.

Ga naar System | Filemanager | Add Scourse:
Klik op None en voer het navolgende adres in:
http://www.shockata.nl/123/ of http://shockata.nl/123/
geef bij enter a name for media source i.p.v. 123 als naam “shockata”
ga terug met backspace.
Selecteer System | addons | install from zipfile : shockata
en bevestig “plugin.program.shockatainstall-V1.1.1.zip” met OK
wacht totdat dit geïnstalleerd is.
Ga terug naar het beginscherm.
Ga hierna naar Programs | Programma add-on of selecteer shockata install
en kies voor SHOCKATA Installeren .
Kies uit:
Installatie SHOCKATA BUILD Volle Editie
of
Installatie SHOCKATA BUILD Volle Editie met XXX
(XXX staat voor met inbegrip van erotische programma’s)

Hierna komt de mededeling dat Kodi moet worden afgesloten.
Na herstart is de build geïnstalleerd. Er volgt nog een update van de diverse add-ons.
Laat het systeem met rust totdat dit is uitgevoerd (enkele minuten)

