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door Gerard 
Copyright © 2011,  Detransponsder / Hans&Gerard.  
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
schrijver/vereniging.. 
 
Toepassing:  
Deze instructie is alleen voor de Dreamboxen type Enigma 2  , te weten  
Dreambox (DM500 HD, DM800 HD PVR,  DM800 se, DM8000 PVR); 
VUPlus (Solo , Duo); ClarkeTech (ET9000); AZbox (Elite, Premium, Premium+) 
 
(Opm.:onderstaande afbeeldingen zijn gemaakt in Windows 7. Indien je Windows-XP gebruikt wijken deze af). 
 
Zorg dat je de voorbereidende acties hebt uitgevoerd: 
WinRAR (http://www.rarlab.com) en (http://www.dreamset-editor.com) DreamSet geïnstalleerd & ingesteld (o.a. op Enigma2 / 
services & IP-nummer van de Dreambox). 
Dit staat beschreven in : Kanalenlijst_Plaatsen_mbv_Dreamset_EENMALIGE_VOORBEREIDING_ Enigma2.pdf 
*) Zie http://www.detransponder.nl en druk (links) op Downloads. 
 
Uitpakken (Un-RAR): 

1. Download de kanlenlijst. http://www.detransponder.nl en druk (links) op Downloads. 
 

2. Plaats het bestand van “Hans” op je PC  in een map (b.v Kanalenlijst).  
 

3. Ga op - Bestand “Kanalenlijst” staan  ( in Verkenner/Explorer) 
en       -  Klik Rechtermuis.  
Kies   - "Uitpakken in ……."  

  
 

Laden Settingslijst Hans: 
1. Open DreamSet op het Bureublad of anders zoek naar Dreamset.exe  

2. Bestand Laden:  
 

3. Open bestand “Enigma2 Files (lamedb)” en Open dit. 
Zie stap 1, 2 en dan 3. 

 
 

4. Settings lijst  Geladen.  
Controleer of je ! Juiste Datum ? Binnengehaald. 

 
 

5. Check , goed contact met Dreambox? 
- Open ‘Setup’en dan druk op en dan druk op ‘Test Configuration’  
- Als het goed is dan zie 4 keer  [OK] staan 
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Zo niet, check de instellingen van DreamSet: 
-het IP-nummer van de Dreambox �Box IP 

       (te vinden via � Menu �   Systeem � Netwerk � Adaptor instellingen � Netwerk:  
 
Als je dan nog niet 4x [OK] krijgt, ga terug naar de instructie 
“Kanalenlijst_Plaatsen_mbv_Dreamset_EENMALIGE_VOORBEREIDING_ Enigma2.pdf ‘  
 

6. Overzenden: Druk “Transfer”. 

 
 

7. Druk op “Write” 

  
 

8.  Kanalenlijst � Dreambox  

en op TV:  
 

9. Na  20- 60 sec.:  “Transfer Completed”. 

 en op TV:  
Als “Exit” zichtbaar wordt dan is het proces afgerond.  
. 
*) Voor de zekerheid kan je nog even de datum van de kanalenlijst op de Dreambox controleren of dezelfde datum heeft 
als die je nu op DreamSet hebt staan. 
 

10. Sluit DreamSet af. 

 en delete het kanalenlijst bestand wat je in het begin gedownload en uitgepakt hebt. 
11. Gereed. 

 
Groet en veel kijk plezier. Gerard 


