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de basis...

Kanalenlijst: zelf maken of downloadenKanalenlijst: zelf maken of downloaden

Downloaden: Menu/Plugins en 
downloads/Installeren/Settings/Henksat (of 
andere als Joske of PET).

Zelf maken: veel leuker, als basis bijvoorbeeld 
een gedownloade gaan bewerken. Hierna de 
uitwerking.



de variabelen... - 1

Opbouw kanaal/zenderOpbouw kanaal/zender

� satelliet-positie
� transponder: hor/ver, sr (27.500 enz.), fec 
(2/3 enz.), S of S2 (S2 alleen bij hd)

� let op bij hd: zowel QPSK (vaak bij S) als � let op bij hd: zowel QPSK (vaak bij S) als 
8PSK (vaak bij S2)

� SID (station-identification), unieke stations-
aanduiding



de variabelen... - 2

Websites

� Lyngsat (www.lyngsat.com)
� KingOfSat (http://nl.kingofsat.net)
� Satelliet Controle Center SatcoDX 

(http://www.satcodx.com/ned) (http://www.satcodx.com/ned) 
� Flysat (http://www.flysat.com)
� en vele anderen...



de variabelen... - 3

Software nodig voor bewerken kanalenlijst

� Dreamset (http://mmedit9800.tripod.com),        
laatste versie = 2.26 (freeware)

� OpenDBedit (http://www.dbfn.tv/?404=Y), 
laatste versie = 3.06 (freeware)laatste versie = 3.06 (freeware)

� UltraEdit (http://www.ultraedit.com), laatste 
versie = 15.20 (geen freeware)



Keuze voor vervolg

Als site kiezen we: KingOfSat

Als software kiezen we: Dreamset



KingOfSat

satellietposities, zoekfunctie, nieuw, zoeken, 
rss-feed, enz.



Zoekfunctie in KingOfSat



'Nieuw' in KingOfSat



voorbeeld van een transponder

gele regel: transponder-informatie
grijze regel: zender-informatie
blok er onder: zenders op deze transponder



Zender-informatie - 1

Naam = zendernaam, vaak aanklikbaar naar 
website zenderwebsite zender

Land = oorsprong, registratie zender

Categorie = soort, makkelijk in zoekfunctie

Pakketten = in welk pakket deze zender 
voorkomt, aanklikbaar: overzicht hele pakket

Codering = welke coderingen gebruikt worden



Zender-informatie - 2

SID = unieke code zender, staat ook in 'nieuw-SID = unieke code zender, staat ook in 'nieuw-
regel', makkelijk bij opzoeken via Dreamset

PID's =  video-pid, audio-pid (een of meerdere 
bij diverse talen en eventueel AC3 of Dolby), 
pmt, pcr, txt (teletekst). PID's worden 
automatisch 'gevonden' door Dreambox (scan automatisch 'gevonden' door Dreambox (scan 
transponder)

Update = laatste update van deze zender



Dreamset 2.26



Dreamset, Setup



Setup, firmware-versie

Enigma 1 (rel 109) = o.a. voor DM500
Enigma 2 ver 4 = o.a. voor DM800(0)
andere instellingen automatisch goed



'Test' en 'Save' configuration

test de verbinding met Dreambox, 
na alles 'OK' klik op 'Save Configuration' en 

vervolgens op 'OK'



taal instellen (eenmalig)

Setup-toetsSetup-toets

Preferences

Language, 
bijvoorbeeld bijvoorbeeld 
'Dutch'

OK



binnenhalen zenderlijst uit DM

Klik op 'Transfer' en op 'Lezen'



binnenhalen... geduld...



het resultaat...



aanmaken van boeketten

maak je eigen boeketten (favorieten) zoals maak je eigen boeketten (favorieten) zoals 
'Nederlands' of 'Films' etc. door middel van 

'Create New List' en invullen boeketnaam en 
type (tv of radio)



marker maken in boeket - 1

In een boeket kun je In een boeket kun je 
onderverdelingen 
maken, 'markers' 
genaamd

Ga op een zender Ga op een zender 
staan, r-muis, 'Insert 
marker'



marker maken in boeket - 2

Geef de 'marker' een 
zelf gekozen naam

Klik op 'OK'Klik op 'OK'



nieuwe zenders toevoegen

Nieuwe zenders, bijvoorbeeld gezien op site's 
als KingOfSat of Lyngsat toevoegen aan als KingOfSat of Lyngsat toevoegen aan 
eigen kanalenlijst kan op diverse manieren:

• binnenhalen kanalenlijst KingOfSat 
(database) met Dreamset op pc en 
kopiëren naar eigen lijst;

• Dreambox zelf laten scannen (op een of • Dreambox zelf laten scannen (op een of 
meer satposities) en binnenhalen naar pc 
met Dreamset;

• handmatig bepaalde frequentie scannen en 
vervolgens binnenhalen naar pc met 
Dreamset. 



indelen lijst

1e tab = Indelen lijst

2e tab = Bewerken

3e tab = Zoeken3e tab = Zoeken

4e tab = Statistiek



tab 2 = bewerken... - 1

satelliet kiezen

frequentie kiezen

inhoud = service 
en 'Id' (= SID), 
aanklikbaar voor aanklikbaar voor 
volgorde-selectie

spatiebalk = 
zapfunctie!



bewerken... - 2

Ga op de zender van 
keuze staankeuze staan

Kopieer (r-muisknop)

Ga naar het boeket 
(tab 1: indelen lijst)(tab 1: indelen lijst)

Plak daar op 
gewenste positie



bewerken... - 3

Mogelijkheden:
• plakken
• naam wijzigen
• zender wissen
• marker • marker 

invoegen
• etc.



opslaan op pc

'Save as'

Map maken, 
submap maken 
(datum)

Type's: 
Enigma 1 = service Enigma 1 = service 
Enigma 2 ver 4 = 
lameb) goed zetten!

'Opslaan'..!



binnenhalen KingOfSat-lijst

Vanuit Dreamset kun je directe verbinding 
leggen met de database van KingOfSat (naam 
zender, oorsprongland, categorie, pakket, 
codering)

Binnenhalen van kanalen en favorieten van Binnenhalen van kanalen en favorieten van 
KingOfSat, zelf aangeven wat je wil 
binnenhalen



stap 1

New

Internet Settings



stap 2



stap 3



resultaat download KingOfSat



combineer vast met King - 1

Wil je je eigen favorieten (kanalenlijst) 
behouden dan kun je een combinatie 
maken met die van KingOfSat

Stap 1: Stap 1: 
• laat KingOfSat open
• open nieuw venster  



combineer - 2

Stap 2: download in lege nieuwe venster je 
eigen kanalenlijst (uit de Dreambox): eigen kanalenlijst (uit de Dreambox): 
Transfer/lezen (eerder uitgelegd)

Stap 3: selecteer de tv- en/of radiokanalen

Stap 4: kopieer deze (r-muis)Stap 4: kopieer deze (r-muis)

Stap 5: ga naar KingOfSat-lijst, ga naar leeg 
veld (helemaal rechts = einde)!!! Op leeg stuk 
klikken en plak je eigen lijst daar in



combineer - 3

Reden klikken rechts in leeg veld: de volgorde Reden klikken rechts in leeg veld: de volgorde 
van je eigen kanalenlijst wordt anders 
omgekeerd, nu dus gehandhaafd

Stap 6: selecteer opnieuw je eigen favorieten 
en schuif deze naar de gewenste positie 
(vooraan). Even lastig... even oefenen(vooraan). Even lastig... even oefenen

Stap 7: save op pc en stuur naar de Dreambox 
(Transfer/schrijven)



Vragen..?

Succes!



Tot slot

Deze presentatie is na te lezen op de site van 
De TransponderDe Transponder

Met kanalenlijsten...


