
Hoe software in de Digitallworld te brengen. 
 

Maak eerst een mapje aan in Documenten: software D 2000 of 4000 

Zoek op internet naar software en plaats het in de map “software D 2000” b.v. 6.116 

Verbind de ontvanger d.m.v. een nulmodem kabel met de PC 

Zet de ontvanger op de stand “standby” ( alleen tijd of.---) 

Ga naar het mapje software D 2000 en klik op het schoteltje(DWSU) 

Je ziet nu een software  upgrade programma 

Als er een nieuwe loader in moet (software beneden 6.47),tik hellodw in het witte vlak 

(super visor mode) 

Ga links boven naar file en kies select file en klik op loader 1.09 en dan op 

Openen, druk op standby knop van de ontvanger,een moment en de loader 

zit erin. Bovenstaande alleen met software vanaf 6.47 Nu de nieuwe software inbrengen: 

Ga vervolgens links boven naar file en kies select file 

Klik bij het volgende venster op app_down en op openen 

Je software programma zit nu in het download programma 

Ga naar je ontvanger of afst.bed. en druk op de standby (aan) knop 

Je zult zien dat de upgrade start ( bij sommige typen is het nodig om  

 hellodw in te typen,supervisor methode) 

Als het gelukt is,de ontvanger op standby zetten 

Nu ga je weer naar het mapje en zoek de softkey’s die je erin wilt hebben 

Bij de software staan meestal 4 items 

Kies nu het programma  softcamtool V16 

Ga naar file (links boven) en kies down,daarna klikken op de actuele softkey’s 

en vervolgens openen  

Je ontvanger staat weer op de stand “standby” 

Druk vervolgens op “standby”knop zodat de ontvanger aan gaat en binnen een seconde 

is hij klaar 

Je settings kun je beter eerst op het edit programma overbrengen zodat 

je ze later er weer in kunt brengen. Staat op de site! 

Zet nu de ontvanger op de fabrieksinstelling en druk op JA,no list staat 

nu op de ontvanger,.daarna uit doen 

Ga naar het edit programma, links boven naar file en vervolgens naar 

write to receiver  en druk op OK en druk op de “standby”knop(ontv. is uit) 

Het edit programma gaat nu weer naar je receiver 

Nu alleen nog het  setup programma van de ontvanger instellen(taal,tijd,kleur) 

Hopelijk is alles duidelijk.  

                                                    VEEL SUCCES 


