Handleiding voor het installeren van de CI-update
3.03.13sp2 voor de meest gebruikte toestellen

U heeft het nieuwe type module
met het witte etiket (of een andere
M7-/Philips-ontvanger) nodig om
de zender FOX Sports International
te kunnen bekijken.
Het nieuwste type CI-module bestelt
u via webshop.canaldigitaal.nl

De update is alleen van toepassing op de CI-module met de wereldbol
met vermelding van de partnummer ‘910050 R1.1’ op de achterkant.
Opmerking in volgende opmerkingenveld.
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Deze CI-module is inmiddels
vervangen door een nieuwer type
module met een wit etiket.

Denson DS330/400

Dizipia

Dreambox

Homecast

1.	Schakel eerst naar de zender Nederland 1 SD op
kanaal 1 of kanaal 281. Heb je beeld, dan kun je
beginnen met de update-procedure. Heb je geen
beeld, richt dan je schotel opnieuw uit.

1.	Schakel eerst naar de zender ‘Info & Nieuws’ op
kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de
update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je
schotel opnieuw uit.

1.	Schakel eerst naar de zender ‘Info & Nieuws’ op
kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de
update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je
schotel opnieuw uit.

1.	Schakel eerst naar de zender ‘Info & Nieuws’ op
kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de
update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je
schotel opnieuw uit.

2.	Voor het installeren van de nieuwe update voor
de CI-module van de Denson DS330 of de Denson
DS400 druk je op ‘menu’ op de afstandsbediening.

2.	Het updaten van de CI-module van de Dizipia gaat
van start door allereerst te drukken op ‘menu’ op de
afstandsbediening.

2.	Om de CI-module update te installeren op je
Dreambox dien je de volgende stappen te volgen.
Druk op ‘menu’ op de afstandsbediening.

2.	Het updaten van de CI-module van de Homecast
gaat van start door allereerst te drukken op ‘menu’
op de afstandsbediening.

3.	Je komt nu in het hoofdmenu. In het hoofdmenu
kies je voor de optie ‘common interface’. Druk
vervolgens op OK.

3.	Selecteer allereerst ‘Common Interface’ en
vervolgens selecteer je ‘CanalDigitaal’.

3.	Selecteer ‘Setup’ en selecteer vervolgens
‘SoftCam/CI’.

3.	Selecteer hierna ‘status’ en vervolgens
‘Canal Digitaal’.

4.	Je komt nu in het menu voor de instellingen van
de CI-module. Selecteer in het menu ‘nieuwe
software’ en druk op OK.

4.	De volgende stap is het selecteren van de optie
‘Common interface’.

4.	Je komt nu in het menu voor de instellingen van de
CI-module. Selecteer in het menu ‘nieuwe software’
en druk op OK.

4.	Selecteer de CA slot, 1 of 2, waar de CI-module
is ingestoken. Deze herken je aan het woord
‘Canal Digitaal’. Druk vervolgens op OK.
5.	Je komt nu in het menu voor de instellingen van
de CI-module. Selecteer in het menu ‘nieuwe
software’ en druk op OK.
6.	Er verschijnt een melding met de vraag ‘wilt u de
nieuwe software inladen’. Kies voor de optie ‘ja’ en
druk op OK.
7.	Haal na het voltooien van de update eerst de
stekker van het toestel uit het stopcontact.
Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel
en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van
het toestel weer in het stopcontact.

5. Kies voor de optie ‘Canal Digitaal’.
5.	Bij de melding ‘wilt u nieuwe software inladen’
selecteer je de optie ‘ja’ en druk je op OK.
6.	Haal na het voltooien van de update eerst de
stekker van het toestel uit het stopcontact.
Vervolgens haal je de CI-module uit het toestel
en stopt deze er opnieuw in. Stop de stekker van
het toestel weer in het stopcontact.
7.	Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact
dien je terug te gaan naar de instellingen van de
CI-Module. Selecteer de optie ‘module informatie’
en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol
geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd
naar ‘3.03.13sp2’.

6.	Je komt nu in het menu voor de instellingen van de
CI-module. Selecteer in het menu ‘nieuwe software’
en druk op OK.
7.	Bij de melding ‘wilt u nieuwe software inladen’
selecteer je de optie ‘ja’. Druk op OK om te bevestigen.
8.	aal na het voltooien van de update eerst de stekker
van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal
je de CI-module uit het toestel en stopt deze er
opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in
het stopcontact.
9.	Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact
dien je terug te gaan naar de instellingen van de
CI-Module. Selecteer de optie ‘module informatie’
en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol
geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd
naar ‘3.03.13sp2’.

8.	Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact
dien je terug te gaan naar de instellingen van de
CI-Module. Selecteer de optie ‘module informatie’
en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol
geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd
naar ‘3.03.13sp2’.

5.	Bij de melding ‘wilt u nieuwe software inladen’
selecteer je de optie ‘ja’. Druk op OK om te bevestigen.
6.	Haal na het voltooien van de update eerst de stekker
van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal
je de CI-module uit het toestel en stopt deze er
opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in
het stopcontact.
7.	Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact
dien je terug te gaan naar de instellingen van de
CI-Module. Selecteer de optie ‘module informatie’
en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol
geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd
naar ‘3.03.13sp2’.

Opmerking:

Opmerking:

Opmerking:

Opmerking:

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt
of wanneer de download van de software wordt
afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de
juiste software-versie.

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt
of wanneer de download van de software wordt
afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de
juiste software-versie.

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt
of wanneer de download van de software wordt
afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de
juiste software-versie.

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt
of wanneer de download van de software wordt
afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de
juiste software-versie.

Rebox-RE4000

Samsung

Scena 5

Smart Titanium V2

1.	Schakel eerst naar de zender Nederland 1 SD op
kanaal 1 of kanaal 281. Heb je beeld, dan kun je
beginnen met de update-procedure. Heb je geen
beeld, richt dan je schotel opnieuw uit.

1.	Schakel eerst naar de zender ‘Info & Nieuws’ op
kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de
update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je
schotel opnieuw uit.

1.	Schakel eerst naar de zender ‘Info & Nieuws’ op
kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de
update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je
schotel opnieuw uit.

1.	Schakel eerst naar de zender ’Info & Nieuws’ op
kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de
update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je
schotel opnieuw uit.

2.	Druk op de ‘menu’ knop op je afstandsbediening
om de nieuwe update voor de Rebox RE-4000 te
installeren.

2.	Om de CI-module van de Samsung te updaten
dien je allereerst op de ‘menu’ knop te drukken op
de afstandsbediening.

2.	De volgende stappen dien je te volgen om de
CI-module te updaten op de Scena 5. Druk op
‘menu’ op de afstandsbediening.

2.	Bij het installeren van de update voor de CI module
van de Smart Titanium V2 dien je allereerst te
drukken op ‘menu’.

3.	Selecteer de optie ‘Hulpmiddelen’ met de rechterpijlknop. Druk vervolgens op OK.

3.	Selecteer vervolgens systeem en druk OK. Je herkent
de optie ‘systeem’ aan de afbeelding van een tandwiel die ernaast wordt weergegeven.

3.	Je komt nu in het hoofdmenu. In het hoofdmenu kies
je voor de optie ‘common interface’. Druk vervolgens
op OK.

3.	Je komt nu in het hoofdmenu. In het hoofdmenu kies
je voor de optie ‘common interface’. Druk vervolgens
op OK.

4.	Selecteer ‘algemene interface’ en druk vervolgens
op OK.

4. Kies voor de optie ‘2 CanalDigitaal’.

4. Kies voor ‘2 CanalDigitaal’ en druk op OK.

5.	Selecteer met de pijltoetsen de optie ‘CI-menu’ om
in de instellingen van de CI-module te komen.

5.	Je komt nu in het menu voor de instellingen van de
CI-module. Selecteer in het menu ‘nieuwe software’
en druk op OK.

5.	Je komt nu in het menu voor de instellingen van de
CI-module. Selecteer in het menu ‘nieuwe software’
en druk op OK.

6.	Selecteer in het menu ‘nieuwe software’ en druk
op OK.

6.	Bij de melding ‘wilt u nieuwe software inladen’
selecteer je de optie ‘ja’ en druk je op OK.

6.	Er verschijnt een melding met de vraag of u de
nieuwe software wilt inladen. Kies voor de optie ‘ja’.

7.	Er verschijnt een melding met de vraag of u de
nieuwe software wilt inladen. Kies voor de optie ‘ja’.

7.	Haal na het voltooien van de update eerst de stekker
van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal
je de CI-module uit het toestel en stopt deze er
opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in
het stopcontact.

7.	Haal na het voltooien van de update eerst de stekker
van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal
je de CI-module uit het toestel en stopt deze er
opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in
het stopcontact.

8.	Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact
dien je terug te gaan naar de instellingen van de
CI-Module. Selecteer de optie ‘module informatie’
en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol
geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd
naar ‘3.03.13sp2’.

8.	Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact
dien je terug te gaan naar de instellingen van de
CI-Module. Selecteer de optie ‘module informatie’
en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol
geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd
naar ‘3.03.13sp2’.

4.	Gebruik de pijltoetsen om naar beneden te gaan en
selecteer de optie ‘CAS’. Druk op de OK toets op de
afstandsbediening.
5.	Selecteer de CI slot, 1 of 2, waar de CA-module
is ingestoken. Deze herken je aan het woord
‘Canal Digitaal’. Druk vervolgens op OK.
6.	Je komt nu in het menu voor de instellingen van
de CA-module. Selecteer in het menu ‘nieuwe
software’ en druk op OK.
7.	Bij de melding ‘wilt u nieuwe software inladen’
selecteer je de optie ‘ja’. Druk op OK om te bevestigen.
8.	In het scherm staat nu ‘bezig met initialisatie’. Tijdens
dit proces druk je na enkele seconden op ‘exit’.
Het updaten gaat nu verder op een andere scherm.
9.	Haal na het voltooien van de update eerst de stekker
van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal
je de CA-module uit het toestel en stopt deze er
opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in
het stopcontact.

8.	Haal na het voltooien van de update eerst de stekker
van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal
je de CI-module uit het toestel en stopt deze er
opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in
het stopcontact.
9.	Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact
dien je terug te gaan naar de instellingen van de
CI-Module. Selecteer de optie ‘module informatie’
en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol
geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd
naar ‘3.03.13sp2’.

10.	Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact
dien je terug te gaan naar de instellingen van de
CA-Module. Selecteer de optie ‘module informatie’
en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol
geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd
naar ‘3.03.13sp2’.

Opmerking:

Opmerking:

Opmerking:

Opmerking:

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt
of wanneer de download van de software wordt
afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de
juiste software-versie.

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt
of wanneer de download van de software wordt
afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de
juiste software-versie.

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt
of wanneer de download van de software wordt
afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de
juiste software-versie.

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt
of wanneer de download van de software wordt
afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de
juiste software-versie.

Sony Bravia

Technomate

VU+

Xtrend

1.	Schakel eerst naar de zender ‘Info & Nieuws’ op
kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de
update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je
schotel opnieuw uit.

1.	Schakel eerst naar de zender ‘Info & Nieuws’ op
kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de
update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je
schotel opnieuw uit.

1.	Schakel eerst naar de zender ‘Info & Nieuws’ op
kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de
update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je
schotel opnieuw uit.

1.	Schakel eerst naar de zender ‘Info & Nieuws’ op
kanaal 14. Heb je beeld, dan kun je beginnen met de
update-procedure. Heb je geen beeld, richt dan je
schotel opnieuw uit.

2.	Om de CA-module van de Sony Bravia te updaten
dien je allereerst op de ‘home’ toets op de afstandsbediening te drukken.

2.	Voor het installeren van de nieuwe update voor de
CI-module van de Technomate druk je op ‘menu’ op
de afstandsbediening.

2.	Bij het installeren van de update voor de CI module
van de VU+ dien je allereerst te drukken op ‘menu’
op de afstandsbediening.

2.	Om de CI-module van de Xtrend te updaten dien
je allereerst op de ‘menu’ knop te drukken op de
afstandsbediening.

3.	Vervolgens selecteer je ‘instellingen’ met de pijltoetsen. Let op, druk nog niet op de OK-toets. De
OK-toets is de ronde toets tussen de pijltoetsen.

3.	Voer de standaard pincode in. De standaard pincode
is 0000.

3.	De volgende stap is het selecteren van de optie
‘Setup’ en vervolgens selecteer je de optie
‘Softcam/CI’.

3.	Selecteer ‘Setup’ en selecteer vervolgens
‘SoftCam/CI’.

4.	Ga met de pijltoetsen naar boven of beneden en
selecteer ‘digitaal set up’. Druk vervolgens op OK.

4.	Selecteer allereerst ‘Common Interface’ en vervolgens selecteer je ‘CanalDigitaal’.

5. Selecteer ‘Instellingen CA-Module’.

5.	Je ziet een menu verschijnen met een aantal opties.
Kies ‘nieuwe software’ en druk op OK.

6.	Je ziet een menu verschijnen met een aantal opties.
Kies ‘nieuwe software’ en druk op OK.

6.	Er verschijnt een melding met de vraag of u de
nieuwe software wilt inladen. Kies voor de optie ‘ja’.

7.	Er verschijnt een melding met de vraag ‘wilt u de
nieuwe software inladen’. Kies voor de optie ‘ja’.

7.	Haal na het voltooien van de update eerst de stekker
van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal
je de CI-module uit het toestel en stopt deze er
opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in
het stopcontact.

8.	Haal na het voltooien van de update eerst de stekker
van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal
je de CA-module uit het toestel en stopt deze er
opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in
het stopcontact.
9.	Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact
dien je terug te gaan naar de instellingen van de
CA-Module. Selecteer de optie ‘module informatie’
en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol
geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd
naar ‘3.03.13sp2’.

8.	Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact
dien je terug te gaan naar de instellingen van de
CI-Module. Selecteer de optie ‘module informatie’
en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol
geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd
naar ‘3.03.13sp2’.

4.	Druk vervolgens op de optie ‘Common interface’ en
selecteer ‘CanalDigitaal’.

4.	De volgende stap is het selecteren van de optie
‘Canal Digitaal’.

5.	Je ziet een menu verschijnen met een aantal opties.
Kies ‘nieuwe software’ en druk op OK.

5.	Je komt nu in het menu voor de instellingen van de
CI-module. Selecteer in het menu ‘nieuwe software’
en druk op OK.

6.	Er verschijnt een melding met de vraag of u de
nieuwe software wilt inladen. Kies voor de optie ‘ja’.

6.	Bij de melding ‘wilt u nieuwe software inladen’
selecteer je de optie ‘ja’ en druk je op OK.

7.	Haal na het voltooien van de update eerst de stekker
van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal
je de CI-module uit het toestel en stopt deze er
opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in
het stopcontact.

7.	Haal na het voltooien van de update eerst de stekker
van het toestel uit het stopcontact. Vervolgens haal
je de CI-module uit het toestel en stopt deze er
opnieuw in. Stop de stekker van het toestel weer in
het stopcontact.

8.	Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact
dien je terug te gaan naar de instellingen van de
CI-Module. Selecteer de optie ‘module informatie’
en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol
geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd
naar ‘3.03.13sp2’.

8.	Na het plaatsen van de stekker in het stopcontact
dien je terug te gaan naar de instellingen van de
CI-Module. Selecteer de optie ‘module informatie’
en druk op OK. Je hebt de nieuwe update succesvol
geïnstalleerd als de softwareversie is veranderd
naar ‘3.03.13sp2’.

Opmerking:

Opmerking:

Opmerking:

Opmerking:

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt
of wanneer de download van de software wordt
afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de
juiste software-versie.

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt
of wanneer de download van de software wordt
afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de
juiste software-versie.

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt
of wanneer de download van de software wordt
afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de
juiste software-versie.

Indien u tijdens de update een foutmelding krijgt
of wanneer de download van de software wordt
afgebroken, dan beschikt het apparaat al over de
juiste software-versie.

