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Duolabs, Cas Interface 3 en Cas Interface Studio zijn handelsmerken van 
Duolabs srl geregistreerd in Italië en andere landen. 
 
De namen van andere producten genoemd in dit document kunnen 
handelsmerken zijn van andere gerespecteerde eigenaren. 
 
Duolabs srl neemt nadrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid van enige fouten 
of technische problemen ontstaan door onjuistheden in deze handleiding of 
door exidentele of directe schade gerelateerd aan de levering,  prestaties of 
gebruik van dit materiaal. Alle informatie uit deze handleiding wordt u geleverd 
als of, zonder aanvullende geïntegreerde garanties, impliciete garanties van 
verkopen en alle bijkomendheden. Alle informatie in deze handleiding kan 
zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Geen enkel deel van deze 
handleiding kan aanleiding geven tot aanvullende garanties.  
 
 
 
Geen enkel onderdeel van deze publicatie mag worden uitgegeven zonder de 
nadrukkelijk schriftelijke toestemming van Duolabs Srl. 
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1. Product beschrijving 
 
Cas Interface 3, geëvolueerd uit de Cas Interface 2, combineert in een enkel 
product alle mogelijkheden van de Cas Interface 2, zijn Add-on en vele 
aanvullende opties. 
Deze nieuwe uitgave bied u vele geavanceerde technische mogelijkheden. 
Vergeleken met de Cas Interface 2, maakt deze het mogelijk om de PCMCIA 
connectoren volledig te beheren en zeer eenvoudig aanvullende externe 
modules te verbinden. 
De meest interessante noviteit is de mogelijkheid om de de PCMCIA poort van 
een Common Interface (EN50221) receiver te emuleren en dit te gebruikt alsof 
de cam direct in ontvanger was ingebracht.  
Aanvullend, Cas Interface 3 kan dus ook door professionele gebruikers worden 
gebruikt om een CAM (Conditional Access Module) te testen zonder gebruik te 
maken van een receiver. 
Cas Interface 3 kan ook worden gebruikt om de diversen typen smartkaarten 
te beheren en te beschrijven zo ook de nog te ontwikkelen nieuwe kaarten.  
Cas Interface 3 kan hierdoor worden aangemerkt als een Multifunctionele 
programmer geschikt voor het beheren van J-Tag, ISP, I2C, etc., dmv een  
USB port.  
 
Cas Interface 3 ondersteunt het programmeren en repareren van de 
onderstaande modules:  
 
• Magic Cam, Matrix Cam, Matrix Revolution, Matrix Reloaded, Matrix Reborn, 

en alle andere CAMs gebaseerd op de SIDSA chipsets, welke direct kan 
worden beheerd dmv een PCMCIA connector. Voor een volledige lijst van de 
ondersteunde modules verwijzen wij naar het grafische menu in de cas 
studio software. Denkt u eraan dat u de laatste versie kunt downloaden van 
www.duolabs.com. 

• Joker Cam, Zeta Cam en aanvullend alle CAM modules gebaseerd op de  
NEOTION chipsets. Deze modules kunnen worden geprogrammeerd en 
gerepareerd met behulp van de J-Card. Voor een volledige lijst van de 
ondersteunde modules verwijzen wij naar het grafische menu in de Cas 
studio software. Denkt u eraan dat u de laatste versie kunt downloaden van 
www.duolabs.com. 

• Dragon Cam; Het is mogelijk om deze cam te programmeren door hem 
direct in de Cas Interface 3 te plaatsen met behulp van de Dummy kaart. 
Deze functie maakt het gebruik van een ontvanger overbodig en wordt het 
risico van een beschadigde Cam minder en het onpraktische is hiermee ook 
tot een einde gekomen. Het is eveneens mogelijk om kapotte Dragon Cams 
te repareren als ze weigeren om te initialiseren door een kapot flash 
geheugen. Om dit te bewerkstelligen is het voldoende om de module te 
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openen en enkele draden te bevestigen volgens een procedure welke niet al 
te ingewikkeld is en makkelijk zelf kan worden gedaan door de minder 
technische gebruiker. 

• X-Cam, met ANGEL en ORION chipsets, standaard en premium uitvoeringen. 
Het is mogelijk om elke versie te programmeren door de cam direct in de 
Cas Interface 3 aan te brengen met gebruik van de Dummy kaart. Deze 
functie maakt het gebruik van een ontvanger overbodig en wordt het risico 
van een beschadigde Cam minder en het onpraktische is hiermee ook tot 
een einde gekomen. Het is eveneens mogelijk om kapotte X-Cams te 
repareren als ze weigeren om te initialiseren door een kapot flash geheugen. 
Om dit te bewerkstelligen is het voldoende om de module te openen en 
enkele draden te bevestigen volgens een procedure welke niet al te 
ingewikkeld is en makkelijk zelf kan worden gedaan door de minder 
technische gebruiker. 

 
De onderstaande ontvangers met een kapot flash geheugen kunnen worden 
gerepareerd. 
 
• DreamBox DM7000 en 5600, 5620  
• Mahattan, Xtreme, Nextwave 2500 met ingebouwde SIDSA module. 
 
Voor nadere informatie over hoe een cam of ontvanger te programmeren 
verwijzen wij naar het desbetreffende hoofdstuk. 
 
De Cas Interface 3 software, genaamd Cas Studio, bied u een groot skala van  
utilities voor gebruik op uw PC voor de mogelijkheden met de Cams en 
Smartkaarten zoals hierboven omschreven.  
Sim Editor vereenvoudigd het beheer van uw telefoonboek SMS berichten 
systeem bestanden van GSM sim kaarten.  
Card Explorer, een flexible stukje software maakt het mogelijk om alle visual 
Basic scripts te beheren en is de beste oplossing om de inhoud van een 
smartkaart te verkennen. 
Wincrypt maakt het gebruikers mogelijk om hun gevoelige data te beveiligen, 
files en databases, omdat het is ontwikkeld om data te coderen met veilige  
algoritmes (3DES) met gebruik van Smartkaarten. 
 
Cas Studio is gebruiksvriendelijk en makkelijk in het gebruik dankzij een 
meertalige GUI welke continu wordt geüpdate.  
 
Alle opties van de Cas Interface 3 worden in detail beschreven in deze 
gebruikershandleiding.   
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2. Uitrusting 

 
De uitrusting bestaat uit de volgende onderdelen geleverd met de Cas 
Interface 3 : 
 
• 1 Cas Interface 3 apparaat 
• 1 20-pin female kabel, lengte 30 cm 
• 1 J-Card 
• 1 Dummy Card 
• 1 behuizing voor een Cam Module 

Fig. 1 
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3. Connectoren 
 
Cas Interface 3 gebruikt diversen externe connectoren die in de onderstaande 
sectie uitvoerig worden beschreven: 
 
• USB connector (Fig. 2): Zorgt voor de stroom voorziening en de verbinding 

met de PC. 
 

• RS-232 serial port (Fig. 2): kan worden gebruikt om de Cas Interface 3 te 
converteren in een ISO 7816 programmer met Phoenix and Smartmouse 
functies, en om het mogelijk te maken om programeer software van derden 
te gebruiken gebaseerd op bovenstaande functies.   
 

 
Fig.2 

 
 

• PCMCIA connector (Fig. 3 below): Voor het insteken van de cam om deze te 
programmeren, repareren en/of te testen. 

 
 

• SmartCard connector (Fig. 3 above): Hier moet u de smartkaart insteken 
om gebuik te kunnen maken van de beheers mogelijkheden van de Cas 
Interface 3  (programmeren, lezen, schrijven en verifieren, etc).  
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• 20-pin external connector (Fig. 4): Deze connector kan worden gebruikt 

ok de Cas Interface 3 aan te sluiten op de J-Card, Dummy Card of  
ontvangers die met de platte kabel kunnen worden geprogrameerd. De kabel 
kan ook worden gebruikt voor toekomstige onderdelen.  

 
Fig.4 

 
Het apparaat is voorzien van LEDs welke informatie verschaft over de status: 
 
• Rood LED: geeft aan dat de  Interface 3 van stroom is voorzien 
• Flikkerend groen LED: geeft aan dat de Cas Interface 3 bezig is met 

programmeren van een cam, smartkaart, etc. 
• Geel LED: geeft aan dat de cam of smartkaart juist is ingestoken. 

Fig. 3 
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4. Eerste stappen 
 
Voordat u de Cas Interface 3 gebruikt, download de test software genaamd 
Cas Studio van de Download sectie van www.duolabs.com en kijk na of een USB 
type A-B kabel heeft welke in elke goede computerzaak te krijgen is. Deze 
kabel word veel gebruikt voor bv printers, scanners, etc., Het is ook mogelijk 
een bestaande kabel te gebruiken indien aanwezig. 
  
Na het downloaden van het setup bestand van Cas Studio van het net, 
zorgvuldig de onderstaande  instructies opvolgen. Zorg er voor dat de Cas 
Interface 3 nog niet op uw pc is aangesloten.  
 
• Start de .exe file. Het programma maakt een folder dat de bestanden voor 

de installatie van Cas Studio bevat en automatisch wordt het setup 
programma gestart. 

• Volg zorgvuldig de instructies van het setup programma op. 
• Als de installatie is voltooid, start dan Cas Studio door te klikken op het 

icoontje welke op uw bureaublad staat of selecteer het in de duolabs folder 
in het menu start/alle programma’s. 

• Selecteer de interface taal in het venster en volg zorgvuldig de instructies. 
Als u erop wordt gewezen sluit dan het programma af. 

• Verbind de Cas Interface 3 met de PC met de usb kabel Volg dan de 
onderstaande procedure afhankelijk van het gebruikte besturing systeem: 
 

 Windows XP: Windows XP laat de melding zien “Nieuwe hardware 
gevonden”. Klik op de ballon. Kies vervolgens “Installeren vanaf een 
bepaalde locatie”, click “volgende”, selecteer “ook op deze locatie 
zoeken”, dan klik “Bladeren” om de “zoeken naar bestanden” dialoog 
box te openen. Zoek en selecteer de  c:\Programs\duolabs\ 
Cas_Studioxxx\drivers folder welke u heeft aangemaakt. Attentie: 
dit gedeelte kan afwijken als u in het setup menu heeft gekozen voor 
een andere folder tijdens de installatie Of als windows is in een andere 
taal is dan het Nederlands. De xxx staat voor de versie van de Cas 
Studio software. Klik OK, selecteer “volgende” en wacht tot de 
proceure is beeindigd. Als de installatie is voltooid klik dan op “Einde”. 

 Windows 2000: Windows 2000 laat de melding zien “Nieuwe 
hardware gevonden”. klik “volgende”, selecteer “zoek naar een 
geschikte driver voor dit apparaat”, dan klik “volgende”, selecteer 
“Geef de locatie weer”, klik “Volgende” en “Bladeren” om de “zoeken 
naar bestanden” dialoog box te openen. Zoek en selecteer de   
c:\Programs\duolabs\Cas_Studioxxx\drivers folder welke u 
heeft aangemaakt. Attentie: dit gedeelte kan afwijken als u in het 
setup menu heeft gekozen voor een andere folder tijdens de installatie 
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Of als windows is in een andere taal is dan het Nederlands. De xxx 
staat voor de versie van de Cas Studio software. Klik OK, selecteer 
“volgende” en wacht tot de proceure is beeindigd. Als de installatie is 
voltooid klik dan op “Einde”. 

 Windows 98: Windows 98 laat de melding zien “Nieuwe hardware 
wizzard”. klik “volgende”, selecteer “zoek naar de meest geschikte 
driver voor dit apparaat (aanbevolen)”, klik “volgende”, selecteer 
“Geef locatie weer”, klik “Bladeren” (of “annuleren” als het systeem u 
meld om een floppy aan te brengen). Het programma  laat de “zoeken 
naar bestanden” dialoogbox zien zoek en selecteer de c:\Programs 
\duolabs\Cas_Studioxxx\drivers folder welke u heeft aangemaakt. 
Attentie: dit gedeelte kan afwijken als u in het setup menu heeft 
gekozen voor een andere folder tijdens de installatie Of als windows is 
in een andere taal is dan het Nederlands. De xxx staat voor de versie 
van de Cas Studio software. Klik OK, selecteer “Volgende”. Het 
programma laat zien “zoeken naar stuurprogramma in:” en “CAS 
Interface 3 USB”. klik “volgende”. Als de installatie is voltooid klik 
“Einde”. 

 Windows Me: Windows Me laat de melding zien “Nieuwe hardware 
wizzard”. Selecteer “Geef de locatie van de driver weer (gevorderd)”, 
klik “volgende”, selecteer “Geef locatie op” en klik “Bladeren” (of 
“annuleren” als het systeem u meld om een floppy aan te brengen). 
Het programma  laat de “zoeken naar bestanden” dialoogbox zien zoek 
en selecteer de c:\Programs\duolabs\Cas_Studioxxx\drivers 
folder welke u heeft aangemaakt. Attentie: dit gedeelte kan afwijken 
als u in het setup menu heeft gekozen voor een andere folder tijdens 
de installatie Of als windows is in een andere taal is dan het 
Nederlands. De xxx staat voor de versie van de Cas Studio software. 
Klik OK, selecteer “Volgende”. Het programma laat zien “zoeken naar 
stuurprogramma in:” en “CAS Interface 3 USB”. klik “volgende”. Als de 
installatie is voltooid klik “Einde”. 

 
Om te controleren of alle taken naar behoren zijn uitgevoerd, selecteer 
configuratiescherm en open de system icoon klik op tabblad hardware 
en vervolgens op apparaatbeheer kijk na of de “Jungo” folder “Cas 
Interface 3” aangeeft. 
 
• Nadat u alles hierboven juist heft uitgevoerd open dan Cas Studio. U kunt nu 

de Cas Interface 3 gebruiken. 
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5. Cas Studio 
 
Cas Studio is software special ontwikkeld door Duolabs om gebruik te kunnen 
maken van de Cas Interface 3, Cas Interface 2 + Add-on en de Dynamite 
progger. Cas Studio kan worden gebruikt met Windows 98/ME/2000/XP, maar 
niet met Windows NT. De handleiding beschrijft de procedure voor het gebruik 
van de Cas Interface 2, Cas Interface 3 and Dynamite.  
 
De software is in staat om het aangekoppelde via USB apparaat te herkennen 
en zorgt zelf voor de juiste instelling behorende bij het apparaat wat is 
aangesloten. 
 
ATTENTIE: Om van deze functie gebruik te maken zorgt dan dat u te allen 
tijde een apparaat te gelijk met uw PC heeft verbonden.  
 
De applicatie start de identificatie zodra u het apparaat met de USB kabel heeft 
verbonden. Als het apparaat juist is aangesloten zal de software het serie 
nummer van het apparaat tonen. Als er een probleem ontstaat of als het 
apparaat niet kan worden herkend verschijnt er een foutmelding met een code. 
Voor meer informatie over foutmeldingen kijkt u op www.duolabs.com. 
 
Het bovenste gedeelte van het venster laat u een een menu zien waaruit u 
kunt kiezen welke categorie van opties u wilt gebruiken. Zo zijn er: 
 
• SmartCard: voor Cas Interface 3, Cas Interface 2 + Add-on en Dynamite. 

hier vind u de programmer opties voor de smartkaarten. 
• Cam Module: voor Cas Interface 3 en  Cas Interface 2.  

hier vind u de opties van het programmeren van de betreffende CAMs. 
• Repair: Alleen voor Cas Interface 3.  

hier vind u de reparatie opties voor de CAMs. 
• Receiver: alleen voor Cas Interface 3 en Cas Interface 2.  

hier vind u de reparatie opties voor de ontvangers. 
• Utilities: voor Cas Interface 3,  Cas Interface 2 + Add-on en Dynamite. 

hier vind u de aanvullende applicaties. 
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Smartkaart 
 
Hieronder vind u een lijst met de door Cas Studio ondersteunde smartkaarten: 
 
PIC-based: 
Wafercard (16C84, 16F84, 16F84A) 
Goldcard (16F84/16F84A + 24C16) 
Silvercard (16F876/16F877 + 24C64) 
Greencard (16F876/16F877 + 24C128) 
Greencard2 (16F876/16F877 + 24C256) 
Bluecard (16F84A + 24C64) 
CanaryCard (16F628 + 24C16) 
EmeraldCard (16F628 + 24C64) 
Singlepic (16F876, 16F627, 16F628). 
 
AVR-based: 
Funcard/Funcard2 (AT90S8515 + 24C64) 
PrussianCard/Funcard3 (AT90S8515 + 24C128) 
PrussianCard2/Funcard4 (AT90S8515 + 24C256) 
PrussianCard3/Funcard5 (AT90S8515 + 24C512) 
PrussianCard4/Funcard6 (AT90S8515 + 24C1024) 
PrussianCard5/Funcard7 (AT90S8515 + 2*24C1024) 
JupiterCard (AT90S2343 + 24C16) 
JupiterCard2 (AT90S8535 + 24C64) 
FunCard ATmega161 (ATmega161 + 24C64) 
FunCard ATmega163 (ATmega163 + 24C256) 
FunCard Atmega8515/Funkey2 (Atmega 8515 + 24C256) 
BlackCard (ATmega128 + 24C256) 
 
OS Card: 
Titanium Card 
Platinum Card 
M2 Card 
Knot Card 
Knot Card2 
Penta VR3 Card 
Dragon Card 
Opos Card 
Titan Card 
Titan2 Card 
 
Om een volledige lijst te zien selecteer het grafische menu in Cas Studio. 
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Voordat u gaat programmeren kijk dan na of u de pin-to-pin seriele kabel NIET 
heeft aangesloten op de RS-232 seriële poort van de PC. 
 
• Om een PIC-based en AVR-based Smartkaart uit de bovenstaande lijst te 

progremmeren, klik “Prog”. Het volgende venster verschijnt: 
 

 
 

Fig. 5 
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Volg de onderstaande procedure:  
 

• Plaats de kaart in de smartkaart connector van de Add-on (als u gebruik 
maakt van de Cas Interface 2) of de Cas Interface 3  of van de 
Dynamite. 

• Klik op de knop met het vraagteken om de smartkaart automatisch te 
laten herkennen. 

• Selecteer de bestanden die u wilt programmeren (Duolabs zal niet 
aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade ontstaan door het 
gebruik van bestanden).  

• Klik “Schrijven”. U kunt eveneens aangeven in welk gedeelte u de 
bestanden wilt schrijven door op de pijl naast het schrijf icoon te klikken. 
 

 
Fig. 6 

• klik “Lezen” om de inhoud van de kaart te lezen. 
• klik “wissen” om de inhoud van de smartkaart te wissen. 

 
De programmer is geconfigureerd om automatisch de kaarten te herkennen 
selecteer de juiste instelling om deze functie uit te schakelen. 

 
Om een Dragon Card Loader te repareren, stop de kaart dan direct 
in het slot de kaart zal worden herkent als funcard of als Goldcard. 
De software zal aangeven (boven de icon van de bestaande 
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smartkaart) “Repareer Dragon Card Loader”. Klik op de knop en 
wacht tot de raparatie is beëindigd.  

 
Noot  voor experts 

    Om een file te wijzigen, klik op het kladblok icoon van het betreffende 
bestand. 
 
Om een OS kaart te programmeren (Titanium, Knot Card, Opos Card, etc.) 
Smartkaarten uit bovenstaande lijst, klik op de knop van de betreffende kaart, 
volg dan de onderstaande instructies uit: 
 

• stop de kaart in de Smartkaart connector van de Add-On (als u gebruik 
maakt van de Cas Interface 2) of van Cas Interface 3 of van Dynamite. 

• klik “Annuleren” om de originele status te handhaven. 
• klik “ATR” on de kaart te resetten en om het ATR nummer weer te 

geven. 
• Selecteer het bestand dat u wilt programmeren (Duolabs zal niet 

aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade ontstaan door het 
gebruik van bestanden).  

• klik “schrijven” om het programmeren te starten. 
 
Alleen voor Titanium Smartkaarten 
 

• klik “OS 1.06” om van OS te wisselen tussen 1.03 to 1.06. 
• klik “OS 1.03” om de kaart weer van de OS 1.03 te voorzien. 
• klik “Repareer” om de kaart weer van een ATR nummer te voorzien na 

het programmeren (deze optie geeft u de mogelijkheid om de ATR 
nummer te achterhalen van alle kaarten). Het resultaat is echter niet 
gegarandeerd. Klanten geïnteresseerd in deze optie moeten dit niet 
doen om deze reden en zich realiseren dat het niet 100% is 
gegarandeerd, hoewel het uistekende resultaten heeft opgeleverd 
tijdens de test fase. 

 
Alleen voor Dragon Loader Cards  
 

• Klik op de Dragonkaart knop. 
• Laad het bestand welke de juiste firmware bevat (Duolabs zal niet 

aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade ontstaan door 
het gebruik van bestanden). 

• Klik “Programmeer Dragon kaart”. 
 
Noot: Als de Dragonkaart is beschadigd kunt u het repareren door op 
“Prog” te klikken en vervolgens  op  “Repareer Dragonkaart Loader”. 
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Cam Module 
 
Om de Cams met SIDSA chipsets zoals Magic Cam, Matrix Revolution, 
Matrix Reloaded,  Matrix Reborn, etc. (Om een volledige lijst te zien selecteer het grafische 

menu in Cas Studio.) te programmeren klik op de betreffende icon en volg de 
onderstaande procedure: 
 

• Stop de cam in de CAS Interface. Alle data op de cam zal worden 
getoond. 

• Selecteer de “Algemeen”  tabblad en klik “Wis alles”. 
• klik “Open bestand” en selecteer het juiste bestand (Duolabs zal 

niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade 
ontstaan door het gebruik van bestanden). 

• klik “Schrijven”. De horizontale bar begint met vollopen tot het 
einde van de het proces. 

• Om de Cam volledig te herprogrammeren moet u ook de Xilinx 
chip programmeren. Om dit te doen, klik “schrijf Xilinx” en 
selecteer het juiste bestand wat met de Xilinx chip over een 
komt. Het programmeren begint. (Duolabs zal niet aansprakelijk 
kunnen worden gehouden voor schade ontstaan door het gebruik 
van bestanden). 

•  Om na te gaan of het schrijf proces juist word uitgevoerd klik op 
“Vergelijk”. 

•   Om de dialoog box te verwijderen welke de Cam data weergeeft 
klikt u op  “verwijder Monitor”. 
 

U kunt ook een gedeelte van de CAM Flash lezen door een specifiek gedeelte 
van de data op te geven in hexadecimale getallen (bv 10000 - 20000) in de 
“gevorderden” tab en klik op “Lees van Cam”. 
 

• Om een Cam gebaseerd op NEOTION chipsets zoals SkyCrypt, ZetaCAM, 
@Sky, Joker, Free-X TV, IceCrypt etc. (Om een volledige lijst te zien selecteer het 

grafische menu in Cas Studio.), Klik op de gewenste knop en volg zorgvuldig de 
onderstaande instructies op. 
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Fig. 7 

 

• Plaats de J-Card zoals aangegeven in figuur 7 (Attentie: het is erg 
belangrijk om de procedure van het tweede beeld in fig 7 exact zo 
op te volgen).  

• Plaats de Cam in de Cas Interface (het is erg belangrijk om eerst de 
J-Card te installeren) vervolgens moet het andere eind van de 
platte kabel aan de externe verbinder van de Cas Interface 
vastmaken. 

• klik “verbinden”. De software laat een rood vierkant zien als u de J-
Card verkeerd heeft geplaatst en een groen vierkant als u hem juist 
heeft geplaatst. Als de J-card verkeert is aangebracht probeer dan 
de J-Card voorzichtig naar rechts te verschuiven totdat het vierkant 
groen wordt. Als het vierkant groen is en de software meld u "Joker 
Verbonden". Druk op de Lange knop “Als de verbinding stabiel is 
klik hier” naast het vierkant.  

• klik "Open bestand" en selecteer het juiste bestand (Duolabs zal 
niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade ontstaan 
door het gebruik van bestanden). 

• Klik “schrijven”. De voortgangsbalk zal beginnen uit te slaan. Het 
hele proces duurt ongeveer 5 minuten. Klik “vergelijk tijdens 
programmeren” om te controleren of de bytes die worden 
verzonden juist zijn. 

• Verwijder eerst de Cam, DAN pas de J-Card. 
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• Om de X-CAM te programmeren (verbind de Add-on als u de Cas Interface 2 
gebruikt), klik op de overeenkomstige knop, volg dan de onderstaande 
instructies: 
 

• Verbind een einde van de platte kabel (degene gebruikt voor de J-
card) met de Dummy card en het andere eind met de connector van 
de Cas Interface 3 (Of van de Add-On als u de Cas Interface 2 
gebruikt). 
• Plaats de dummy card in de X-Cam, let op dat de contacten de 

juiste zijde op wijzen, zoals in onderstaand figuur. 
 

 
Fig. 8 

 

Als u de Cas Interface 2 gebruikt: 
 

 Plaats de Cam met de Dummy Card in de ontvanger. 
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Fig. 9 

 
 

 Schakel de ontvanger aan en controleer in het x-cam menu of de 
cam in Virgin state is.  
 
o Mogelijkheid 1: Het cam menu geeft aan: “XCAM MODULE”, 

Hiermee geeft de CAM aan dat er geen firmware op de Cam 
staat (de status van de CAM is “virgin state”). In dit geval 
volg de onderstaande instructies: 
 

• Klik op de knop met de drie puntjes om het bestand 
selectie dialoog box te openen om vervolgens het 
bestand te selecteren. Selecteer het bestand. (duolabs 
kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade 
ontstaan door het gebruik van bestanden)  

• Klik “Start Programmeren”: Het programmeren start. 
Het proces kan te allen tijde worden gestopt door op  
“Stop Programmeren” te klikken. 
 

Als het programmeren beëindigd is zal het programma 
aangeven: “Programmeren succesvol”. 
Om de Cam te kunnen gebruiken moet haal hem uit de 
ontvanger en plaats hem weer terug. 

 
o Mogelijkheid 2: Het CAM menu geeft aan: XCAM MODULE V 

x.x om aan te geven date r een firmware op de CAM 
aanwezig is. In dit geval moet u het bestaande bestand 
ALTIJD verwijderen voordat u de nieuwe plaatst. 
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Om de inhoud te wissen volg de onderstaande instructies op: 
 

 Selecteer XCAM xxxxxx (waar de x de aanwezige 
firmware aangeeft), dan klik op OK. 

 Selecteer: “Serial Update” in het volgende menu dan 
klik “OK”. 

 klik “verwijder XCAM” in het dialoog venster van de Cas 
Studio software. Vanaf dit moment heeft u 7 seconden 
de tijd om op OK en “Activate Loader” te klikken. Het 
verwijderen zal beginnen zodra u op de knop drukt. 

 Nadat u het verwijderen heeft voltooid klik OK om het 
einde te bevestigen, verwijder de cam uit de ontvanger 
en stop hem weer terug. De applicatie geeft meestal 
weer: “XCAM MODULE” na een paar seconde om aan te 
geven dat er niets meer op de CAM staat (maw de CAM 
is in “virgin state”). 

 Vanaf nu kunt u de cam programmeren volgens de 
instructies omschreven in Mogelijkheid 1. 

 
Als u de Cas Interface 3 gebruikt: 
 

 Stop de X-Cam met de dummy card in de PCMCIA connector van 
de Cas Interface 3, zoals in de foto van de figuur. 

 
 Klik “...” en selecteer het juiste  bestand (Duolabs zal niet 
aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade ontstaan 

Fig. 10 
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door het gebruik van bestanden) Volg de getoonde instructies.  
 
 
• Voor het programmeren van een Dragon Cam (wat alleen mogelijk is met de 

Cas Interface 3), Klik op de corresponderende knop en volg de onderstaande 
instructies: 
 

• Verbind een eind van de platte kabel met de externe connector van de  
Cas Interface 3 en het ander eind met de Dummy Card. 

• Plaats de dummy card in de Dragon Cam. 
• Plaats de Dragon Cam met de  Dummy Card in de PCMCIA connector 

van de Cas Interface 3, zoals aangegeven in het firguur. 

 
 

• klik “...” en selecteer het juiste bestand  (Duolabs zal niet aansprakelijk 
kunnen worden gehouden voor schade ontstaan door het gebruik van 
bestanden)  

• Volg de weergegeven instructies.  
 

 
Fig. 11 
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Reparatie 
 
Deze optie geeft u de mogelijkheid om een x-cam of Dragon Cam te repareren 
en verschilt van de cam module optie omdat u de metalen Cam behuizing dient 
te openen om enkele draden te bevestigen. 
  
Om de Dragon Cam of X-Cam te repareren (wat alleen mogelijk is met de Cas 
Interface 3) , volg deze procedure: 
 
• Verbind een einde van de platte kabel met de externe connector van de Cas 

Interface 3 en het andere einde met de Dummy Card. 
 

• Open de Cam en haal de print uit de behuizing (zie Appendix A).  
 

• Soldeer wat draden (met een maximum lengte van 10 cm) van de Dummy 
Card tot de Cam, zoals aangegeven in de figuren (deze geeft wat 
voorbeelden weer van de verschillende typen Dragon Cams en X-Cams; kijk 
naar de foto van de cam u wilt repareren ).  
Om te bepalen welke Dragon Cam u heeft, lees het label op de achterzijde.  
 

• Maak de Cam weer dicht. Deze procedure is makkelijker als u een reserve 
behuizing van een lege Cam heeft (zie Appendix B). 
 
 

De pagina’s die volgen laat u de schakelschema’s zien voor het verbinden van 
de diversen typen met de Dummy Card en Cams.    
 
Het is aan te raden om de gespecificeerde volgorde van handelingen te 
handhaven.  
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Schakelschema voor het verbinden van een Dragon Cam 2.5-2.6 met 

de Dummy Card. 
 
 

 
Fig. 12 
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Schakelschema voor het verbinden van een Dragon Cam 3.x-4.x met 
de dummy Card. 

 

 
Fig. 13 
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Schakelschema voor het verbinden van een X-Cam Chip Orion met de 
Dummy Card. 

 

 
Fig.14 
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Schakelschema voor het verbinden van een X-Cam Chip Angel met de 
Dummy Card. 

 

 
Fig. 15 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cas Interface 3 – User’s Manual 

www.duolabs.com – All rights reserved. 
 

27 

 
• Na het solderen van de draden op de Cam en Dummy Card, plaats de Cam 

in het PCMCIA slot van de Cas Interface 3. 
 

 
Fig. 16 

• Attentie: Het inbrengen van een CAM zonder metalen behuizing is 
een delicate aangelegenheid welke makkelijk beschadiging kan 
veroorzaken aan de twee elektronische apparaten. Plaats de cam 
altijd uiterst voorzichtig in het PCMCIA slot zeker wetend dat de cam 
naar boven wijst (maw dat de schips naar boven wijzen) en dat het 
perfect is gecentreerd zowel horizontaal als vertical zoals ook de 
connector van de Cas Interface 3 is geplaatst (Fig. 17). 
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Fig. 17 

 
• Klik op de knop van de Dragon Cam of de X-Cam. 

 
• Selecteer het precieze type Cam dat u wilt repareren uit het menu. 

 
• Klik “Repareren”. Het reparatie process duurt enkele minuten.  
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Ontvanger 
 
• Om de Xtreme ontvanger te  programmeren, klik op de corresponderende 

knop en volg de onderstaande instructies: 
 
• Als u de Cas Interface 2 met Add-on gebruikt, verbind u de platte kabel 

met de add-on en de Xtreme, zoals in de figuur aangegegeven (Fig. 18):  

 
• Als u de Cas Interface 3 gebruikt, plaats dan een einde van de platte 

kabel op de externe connector en het andere eind op de zoals 
weergegeven in de figuur (Fig. 19): 
 

Fig. 18 
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Fig. 19 

 

• Klik "verbinden". Om al de gegevens te tonen van de CAM.  
• klik “verwijder alles”. 
• klik “Open bestand” en selecteer het gewenste bestand (Duolabs zal niet 

aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade ontstaan door het 
gebruik van bepaalde bestanden)  

• klik “schrijven”; de voortgangsbalk zal meelopen totdat het proces 
beëindigd is. 

• Om de Cam volledig te herprogrammeren moet u ook de Xilinx chip 
programmeren. Om dit te doen, klik “schrijf Xilinx” en selecteer het 
juiste bestand wat met de Xilinx chip over een komt. Het programmeren 
begint. (Duolabs zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor 
schade ontstaan door het gebruik van bestanden). 

 
• Om de NextWave ontvanger te programmeren klik op de 

corresponderende knop en volg de onderstaande instructies: 
 

• Open de NextWave ontvanger en verwijder zijn interne cam. 
• Als u de Cas Interface 2 gebruikt, maak dan een kabel welke het 

mogelijk maakt om de externe connector van de Cas Interface 2 te 
verbinden met de interne Cam van de ontvanger, zoals afgebeeld in 
figuur 20: 
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Fig. 20 
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• Als u de Cas Interface 3 gebruikt, maak dan een kabel welke het 
mogelijk maakt om de externe connector van de Cas Interface 3 te 
verbinden met de interne Cam van de ontvanger, zoals afgebeeld in 
figuur 21: 
  
 

 
Fig. 21 
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• Klik "verbinden". Om al de gegevens te tonen van de CAM.  
• klik “verwijder alles”. 
• klik “Open bestand” en selecteer het gewenste bestand (Duolabs zal niet 

aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade ontstaan door het 
gebruik van bepaalde bestanden)  

• klik “schrijven”; de voortgangsbalk zal meelopen totdat het proces 
beëindigd is. 

• Om de Cam volledig te herprogrammeren moet u ook de Xilinx chip 
programmeren. Om dit te doen, klik “schrijf Xilinx” en selecteer het 
juiste bestand wat met de Xilinx chip over een komt. Het programmeren 
begint. (Duolabs zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor 
schade ontstaan door het gebruik van bestanden). 

 
 
• Herstellen van de Dreambox Boot. 

Deze optie maakt het mogelijk om de boot van de dreambox te herstellen.  
Om vast te stellen of de boot echt is beschadigd kijk dan op het display van 
de Dreambox. Als er geen data wordt weergegeven kan de boot worden 
hersteld. Alle andere fouten worden niet ondersteund.  
klik op de dreambox knop en volg de onderstaande instructies: 
 

• Als u de Cas Interface 2 met de Add-on gebruikt, verbind dan de 
platte kabel met de Add-on en de DreamBox zoals afgebeeld in de 
figuur: 
 

Fig. 22 
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• Als u de Cas Interface 3 gebruikt, verbind dan het ene eind van de 
kabel met de externe connector en het andere eind met de 
Dreambox zoals afgebeeld in de figuur (de figuren verwijzen naar 
twee type dreamboxen, gebruik de foto van het model dat u 
gebruikt)  DM5600/5620 (Fig. 22) en DM7000 (Fig. 23):  

 

 
 

Fig. 22 
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Fig. 23 

• klik “verbinden” als de ontvanger aan staat. 
• Als de applicatie in staat is om het apparaat te herkennen 

verschijnen er extra knoppen (“Open bestand” en “schrijven”). 
• klik “Open bestand” en selecteer het gewenste bestand.  

 
Noot: Het te gebruiken bestand moet zijn een 128k boot bestand, 
welke kan worden gedownload van websites gewijd aan de 
Dreambox (Duolabs zal niet aansprakelijk kunnen worden 
gehouden voor schade ontstaan door het gebruik van bestanden). 
 

• klik “schrijven”. 
 
 
• Om de Manhattan ontvanger te programmeren, klik op de 

corresponderende knop en volg de onderstaande instructies: 
• Als u de CAS Interface 2 gebruikt, verwijder dan de Add-on (indien in 

gebruik) en maak een kabel om de externe connector van de Cas 

Fig. 24 
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Interface 2 te verbinden met de Manhattan ontvanger, zoals afgebeeld in 
figuur 24: 
 

• Als u de Cas Interface 3 gebuikt, verbind dan de platte kabel met de 
externe connector en de andere zijde met de Manhattan ontvanger, zoals 
afgebeeld in de figuur (Fig.25): 

 
Fig. 25 

 

• Klik "verbinden". Om al de gegevens te tonen van de CAM.  
• klik “verwijder alles”. 
• klik “Open bestand” en selecteer het gewenste bestand (Duolabs zal niet 

aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade ontstaan door het 
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gebruik van bepaalde bestanden)  
• klik “schrijven”; de voortgangsbalk zal meelopen totdat het proces 

beëindigd is. 
• Om de Cam volledig te herprogrammeren moet u ook de Xilinx chip 

programmeren. Om dit te doen, klik “schrijf Xilinx” en selecteer het 
juiste bestand wat met de Xilinx chip over een komt. Het programmeren 
begint. (Duolabs zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor 
schade ontstaan door het gebruik van bestanden). 
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Utilities 
 
• De Phoenix / Smartmouse optie gebruiken: 

Gebruik een Pin-to-Pin seriele kabel  vanaf de Add-on (als u de Cas Interface 
2 gebruikt) of de Cas Interface 3 of de Dynamite om de verbinding met de 
seriele poort van de pc te maken.  

• Klik op de Phoenix knop om het venster te openen waar u de gewenste 
instelling kunt maken. 

• Klik “verbergen” om het venster te verbergen. De verdere instellingen 
kunnen worden geselecteerd vanuit een praktisch menu in de werkbalk (tray 
bar). 
 
Hoofd venster: 
 

Fig. 26 
 

Werkbalk Menu (Fig. 27):   
 

Fig. 27 
 
Open werkbalk Menu (Fig. 28): 

Fig. 2 

Fig. 3 
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Fig. 28 

 
Na het selecteren van de gewenste stand start de software op de com poort.  
 
BELANGRIJK: Gebruik een pin-to-pin seriele kabel (pin 1 aan de ene 
zijde moet corresponderen met pin 1 aan de andere zijde van de kabel 
enz. De kabel wordt niet meegeleverd). 
 
 
• SimEditor is een softwaremodule die u in staat stelt om snel en gemakkelijk 

de inhoud van sim kaarten te beheren die in mobiele telefoons worden 
toegepast.  

 
•  WinCrypt is een krachtige softwaremodule die het u mogelijk maakt om 

gevoelige gegevens samen te persen en te coderen. Het unieke van deze 
applicatie is dat de sim kaart van de mobiele telefoon wordt gebruikt als 
codering/decodering sleutel voor de data dat moet worden beveiligd. 

 
 
• Cam explorer is een zeer praktische software module die gebruikers toelaat 

om de inhoud van CAMS te onderzoeken en met hen interactie aan te gaan 
gebruik makend van een PC, alsof de CAM in een ontvanger zit. Dit 
elimineert het gebruik van de afstandsbediening om in het CAM menu te 
komen of de input een alfanumerieke tekst te doen, zodat het volstaat om 
een muis of een toetsenbord te gebruiken. Sommige modules worden niet 
ondersteund of gedeeltelijk ondersteund. De klanten word geadviseerd om 
alle modules te melden die niet met de Explorer samen werken en ons zo  
toe te staan om de eigenschappen van Cas Studio te verbeteren. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 
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6. Technische data 
 
 
• Full Speed verbinding, 12 Mbit, USB 1.1 en 2.0 compatible 

 
• Compatible met alle Windows operating systems 

 
• Heeft geen externe voeding nodig 

 
• Upgradeable ingebouwde programmatuur   

 
• Multifunctionele externe poort (aansluiting) 

 
• RS-232 seriele communicatie poort 

 
• Volledig beheersbaar PCMCIA slot 

 
• Ondersteuning voor draadloze apparaten (* optionele apparaten) 
 
Voor een correcte levenduur van het apparaat is het zeer belangrijk om heel 
voorzichtig de CAM te plaatsen en niet te forceren tijdens het aanbrengen .  
 
Het knoeien aan of het openen van het apparaat zal de garantie ongeldig 
maken.  
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Appendix A – Het openen van de Cam 
 
Dit hoofdstuk legt u in het kort uit hoe de CAM behuizing te openen.  
 
1. Plaatst de cam op een vlakke ondergrond en zet de platte kant van een 

normale schroevendraaier tegen de sluitsegmenten van de CAM zoals 
afgebeeld in figuur 29: 

 
2. Tik voorzichtig tegen het schroevendraaier handvat en gebruik hem als een 

beitel om de sluit segmenten van de cam te verbuigen of te verwijderen 
zoals afgebeeld in figuur 30. 

 
3. Zet de CAM in een schuine stand en herhaal de stappen 1 en 2 voor het 

 
Fig. 29 

 
Fig 30 
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andere sluiting segment. 
 
4. Scheid de metalen platen die de behuizing vormen en vervolgens zorgvuldig 

de cam print verwijderen zoals aangegeven in Figuur 31: 
 

 
 

Fig.31 
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Appendix B – Het sluiten van de Cam 
 
Dit hoofdstuk legt u in het kort uit hoe de CAM behuizing te sluiten. 
Door het openen van de bestaande Cam zullen er waarschijnlijk wat delen 
afbreken van de behuizing. Het omhulsel kan niet meer worden gebruikt en 
moet worden vervangen voor een geschikte Cam omhulsel om hem goed te 
kunnen sluiten. 
 
Om de Cam te sluiten volg de onderstaande instructies: 
 
• Haal de drie delen die de KIT vormen voor de cam moduul uit elkaar. 

 
 

Fig. 32 
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• Stop de Cam print, van onderen af in het plastieke frame van de behuizing. 

Schuif het langs de geleiders zoals afgebeeld in de onderstaande figuren (Fig. 
33 and 34): 

 
Fig. 33 

 
 

Fig. 34 
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• Richt de cam print juist uit op de twee aangegeven punten zoals 
weergegeven in figuur 35: 

 

 
Fig. 35
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• Verwijder de strip van het zelfklevende tape van het deel van het metalen 

element welke plastiek bevat. (Fig. 36): 
 

 

 
 

Fig. 36 
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• Plaats de Cam plaat met plastiek frame op het punt zoals bovenstaand 

weergegeven op het metalen element (Fig. 37): 
 

 
 

Fig. 37 



 
Cas Interface 3 – User’s Manual 

www.duolabs.com – All rights reserved. 
 

48 

 

• Bevestig de gekoppelde elementen goed op alle punten (Fig. 38):  
 

 
Fig. 38 
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• Verwijder de strip van het zelfklevende tape van het andere deel van het 

metalen element van de behuizing (Fig. 39): 
 

 
Fig. 39 
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• Schuif het metalen element bovenop de cam plaat om het segment in het 

plastieke slot te schuiven (Fig. 40): 
 
 

 
Fig. 40 
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• De twee te koppelen element precies op alle punten aandrukken en 
bevestigen (Fig. 41): 
 
 
 

 
Fig. 41 
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• Kijk na of de metalen segmenten van de PCMCIA connector van de Cam 
stevig zijn aangedrukt en aansluiten op het plastic zoals weergegeven in 
figuur 42: 
 

 
Fig. 42 
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• Kijk na of de zij segmenten juist zijn vastgezet op hun plaats. (Fig.43): 
 

 
Fig.43 

 
 
Het uiteindelijke resultaat is afgebeeld in figuur 44: 
 

 
Fig. 44 
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Algemene informatie 
 
Duolabs Srl Zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor beschadigingen 
veroorzaakt door het verkeerde gebruik of verkeerde handelingen van hun 
producten. Duolabs Srl zal terug gezonden producten alleen accepteren als 
deze zijn gebruikt conform deze handleiding of zoals op de www.duolabs.com 
website aangegeven.  
  
Software moet gedownload worden van www.duolabs.com  dit is de enige 
officiele Web site. 
 
De fabricant geeft geen .bin of andere files uit. 
 
Voor gedetailleerde informatie en updates, kijk op het forum bij 
www.duolabs.com . De fabrikant herinnert u eraan dat oneigenlijk gebruik van 
dit product strafbaar is bij de wet. 
 
Geen enkel onderdeel van deze publicatie mag worden uitgegeven zonder de 
nadrukkelijk schriftelijke toestemming van Duolabs Srl. 
 
Duolabs Srl Bedankt alle gebruikers welke ons hebben ondersteunt in 
onderzoek en ontwikkeling van dit product en niet te vergeten alle Beta testers 
en forums die hebben bijgedragen aan het verspreiden van het nieuws over 
ons product. 
  
Dit product is gewaarmerkt dmv een uniek serie nummer. Duolabs Srl behoud 
zich het recht voor om zonder vooraankondiging te stoppen met het 
beschikbaar stellen van de software als we worden geïnformeerd over on 
eigenlijk gebruik van het apparaat en/of de beperkingen aangaande het 
gebruik van dit product. 

Duolabs Srl 
Riccardo Alessi 
 

Duolabs Srl 
Via Europa 21 

36050 Cartigliano (Vicenza) 
Italy 

 
Tel. +39-0424-828355 
Fax. +39-0424-598665 

 
Web: www.duolabs.com 

E-mail: info@duolabs.com 


