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© 2003-2005 Duolabs srl 
 
Duolabs, Cas Interface 3 şi Cas Interface Studio sunt mărci înregistrate ale 
Duolabs srl, în Italia şi în alte ţări. 
 
Alte denumiri de produse utilizate în acest document pot fi mărci înregistrate 
ale proprietarilor lor.  
 
Duolabs srl nu îşi asumă nici o responsabilitate privitor la pierderile ce pot 
rezulta din cauza unor erori sau omisiuni tehnice ale conţinutului acestui 
manual sau privitor la pierderile care pot aparea din cauze accidentale legate 
de furnizarea, folosirea sau corectitudinea acestui material. Toata informaţia 
din acest manual este oferită fără vreo garanţie implicită sau explicită. Orice 
informaţie conţinută în acest manual poate fi modificată fără un aviz prealabil. 
Nici o parte a acestui manual nu poate fi interpretată ca fiind o extensie a 
vreunei garanţii. 
 
Nici o parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusa fără a avea o autorizaţie 
în scris de la Duolabs Srl. 
Traducerea în limba română a fost realizată de Mihail Alecu. 
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1. Introducere 
 
Cas Interface 3 a evoluat din Cas Interface 2 şi combină într-un singur produs 
toate facilităţile oferite de Cas Interface 2, modulele Add-on şi multe alte 
opţiuni suplimentare. 
Această nouă versiune are caracteristici tehnice foarte avansate. Comparativ 
cu Cas Interface 2, permite controlul complet al conectoarelor  PCMCIA şi 
conectarea uşoară a modulelor externe adiţionale. Totuşi, cea mai interesantă 
noutate este dată de posibilitatea de a emula portul PCMCIA al unui Common 
Interface (EN50221) receiver şi, implicit, de a utiliza modulul Cam în mod 
direct, ca şi cum ar fi conectat la un receiver. 
Deci Cas Interface 3 poate fi folosită si de profesioniştii care doresc să testeze 
un CAM (Conditional Access Module) fără ca să folosească un receiver. 
Cas Interface 3 permite utilizatorilor să programeze mai multe tipuri de 
SmartCard-uri, chiar şi modele care vor apărea în viitor. 
Cas Interface 3 poate să fie considerată ca un programator multifuncţional, 
bun pentru a controla circuite J-Tag, ISP, I2C, etc., printr-un port USB.  
 
Cas Interface 3 permite programarea şi depanarea următoarelor module: 
 
• Magic Cam, Matrix Cam, Matrix Revolution, Matrix Reloaded, Matrix Reborn, 
şi toate CAM-urile bazate pe cip-seturi SIDSA, care pot fi controlate direct 
printr-un conector PCMCIA. Pentru o listă completă a modulelor acceptate, 
deschideţi “Meniu Grafic” în Cas Studio. Nu uitaţi să aduceţi ultima versiune 
de la www.duolabs.com. 

• Joker Cam, Zeta Cam şi aproape toate modulele CAM bazate pe cip-seturi 
NEOTION. Aceste module pot fi programate şi depanate folosind un J-Card. 
Pentru o listă completă a modulelor acceptate, deschideţi “Meniu Grafic” în 
Cas Studio. Nu uitaţi să aduceţi ultima versiune de la www.duolabs.com. 

• Dragon Cam: este posibil să programaţi orice versiune, punând Dragon 
Cam-ul în Cas Interface 3 şi folosind un Dummy Card (vezi Fig. 1). În acest 
mod nu mai e nevoie să puneţi Dragon Cam-ul într-un receiver, evitând 
posibila defectare a CAM-ului. Este posibil ca să fie astfel depanate chiar şi 
Dragon Cam-urile defecte care nu se pot iniţializa din cauza unor erori în 
memoria flash. Pentru a face acest lucru este suficient să desfaceţi modulul 
şi să conectaţi câteva fire, procedură care poate fi realizată şi de utilizatorii 
mai puţin experţi. 

• X-Cam, cu cip-seturile ANGEL şi ORION, versiunile standard şi premium: 
este posibil să programaţi orice versiune, punând X-Cam-ul în Cas Interface 
3 şi folosind un Dummy Card. În acest mod nu mai e nevoie să puneţi X-
Cam-ul într-un receiver, evitând posibila defectare a CAM-ului. Este posibil 
ca să fie astfel depanate chiar şi X-Cam-urile defecte care nu se pot iniţializa 
din cauza unor erori în memoria flash. Pentru a face acest lucru este 
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suficient să desfaceţi modulul şi să conectaţi câteva fire, procedură care 
poate fi realizată şi de utilizatorii mai puţin experimentaţi.  

 
Defectele datorate memoriilor flash pot fi remediate în următoarele receivere: 
 
• DreamBox DM7000 şi 5600, 5620  
• Manhattan, Xtreme, Nextwave 2500 cu module SIDSA incorporate. 
 
Pentru mai multe informaţii privitor la programarea receiverelor şi a modulelor 
CAM, citiţi şi capitolele următoare. 
 
Soft-ul Cas Interface 3 se numeşte Cas Studio şi oferă o gamă largă de 
utilitare pentru PC, care suplimentează posibilitaţile deja menţionate de lucru 
cu Cam-uri şi  SmartCard-uri.  
Sim Editor simplifică managementul agendei de telefon, a mesajelor SMS şi a 
fişierelor din SmartCard-urile GSM. 
Card Explorer, un software flexbil, capabil să controleze toate script-urile 
Visual Basic este cea mai bună soluţie pentru explorarea conţinutului 
SmartCard-urilor. 
Wincrypt permite utilizatorilor să-şi protejeze datele şi fişierele secrete, 
deoarece este proiectat să cripteze datele cu algoritmi siguri (3DES), cu  
SmartCard-uri. 
 
Cas Studio este prietenos şi uşor de utilizat datorită interfeţei sale grafice în 
mai multe limbi, care este în dezvoltare continuă. 
 
În acest manual al utilizatorului sunt descrise în detaliu toate posibilităţile Cas 
Interface 3.  
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2. Kit 

 
Kit-ul care însoţeşte Cas Interface 3 cuprinde: 
 
• 1 Cas Interface 3 
• 1 cablu mamă de 20 de pini, de lungime 30 cm 
• 1 J-Card 
• 1 Dummy Card 
• 1 Carcasă pentru modulul Cam  

Fig. 1 
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3. Conectori 
 
Cas Interface 3 are mai mulţi conectori, care vor fi descrişi în detaliu în 
continuare: 
 
• conector USB (Fig. 2): pentru alimentare şi interfaţare cu PC-ul. 

 
• portul serial RS-232 (Fig. 2): poate fi folosit pentru a emula cu ajutorul Cas 

Interface 3 un programator ISO 7816 cu modurile Phoenix şi Smartmouse, 
permiţând folosirea utilitarelor dezvoltate pentru acest programator. 

 
 

 
Fig.2 

 
 

• conector PCMCIA (Fig. 3, deasupra): aici se introduce CAM-ul care trebuie 
testat sau depanat. 

• conector SmartCard (Fig. 3, dedesubt): aici se introduce SmartCard-ul 
pentru a se lucra asupra lui cu ajutorul Cas Interface 3 (programare, citire, 
verificare, etc.). 
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• conector extern cu 20 de pini (Fig. 4): acest conector poate fi utilizat 
pentru a conecta Cas Interface 3 la J-Card, Dummy Card sau la receiverele 
care pot fi programate cu un cablu panglică. Conectorul poate fi utilizat şi 
pentru a conecta modulele de extensie care vor apare în viitor pentru Cas 
Interface 3. 

 
Fig.4 

 
Aparatul are şi LED-uri care dau informaţii despre starea sa: 
 
• LED roşu: arată că aparatul este alimentat 
• LED verde care pâlpâie: arată că aparatul programează un Cam, SmartCard, 

etc. 
• LED galben: arată că a fost introdus un Cam sau un SmartCard. 

Fig. 3 
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4. Primii paşi 
 
Înainte de a utiliza Cas Interface 3, downloadaţi software-ul de testare numit 
Cas Studio de la secţiunea de download de la www.duolabs.com şi verificaţi că 
aveţi un cablu de conectare USB de tipul A-B, cablu care poate fi găsit la orice 
dealer de calculatoare. Deoarece este un cablu uzual, care este folosit pentru a 
conecta mai multe tipuri de dispozitive la computer (imprimante, scannere, 
etc.), este posibil să aveţi deja un asemenea cablu şi îl puteţi utiliza pe acela.  
 
După ce aţi downloadat fişierul setup al Cas Studio de pe Web, urmaţi cu multă 
atenţie instrucţiunile următoare. Verificaţi că aparatul Cas Interface 3 nu este 
conectat la PC.  
 
• Lansaţi fişierul .exe . Programul crează un director care conţine fişierele 

necesare pentru a instala Cas Studio şi lansează în mod automat programul 
setup. 

• Urmaţi cu atenţie toate instrucţiunile programului setup. 
• După ce s-a terminat instalarea, lansaţi Cas Studio prin clic pe icon-ul pus pe 

Desktop sau selectându-l din directorul Duolabs aflat în directorul cu 
programele instalate pe Windows . 

• Selectaţi limbajul în care doriţi să  fie interfaţa programului folosind 
meniurile programului şi urmaţi cu atenţie toate instructiunile. Închideţi Cas 
Studio, când vi se cere acest lucru. 

• Conectaţi Cas Interface 3 la PC utilizând cablul USB. Urmaţi procedura 
aplicabilă sistemului dumneavoastră de operare, după cum e descris în 
continuare: 

 
 Windows XP: Windows XP arată fereastra “Found New Hardware 
Wizard” . Selectaţi “Install from a list or specific location”, apăsaţi pe  
“Next”, selectaţi “Include this location in the search”, apăsaţi “Browse” 
pentru a deschide dialogul “Browse for Folder” . Găsiţi şi selectaţi 
directorul c:\Programs\duolabs\Cas_Studioxxx\drivers pe care 
l-aţi creat. Atenţie: acest director se poate afla în altă parte dacă aţi 
ales o altă locaţie la instalare sau dacă Windows este în altă limbă 
decât engleza. xxx este numărul versiunii Cas Studio. Apăsaţi OK, 
selectaţi “Next” şi aşteptaţi să se încheie procesul. Când s-a terminat 
setup-ul, apăsaţi “End”. 

 Windows 2000: Windows 2000 arată fereastra “Found New 
Hardware” . Apăsaţi  “Next”, selectaţi “Search for a driver suitable for 
the device”, apăsaţi apoi “Next”, selectaţi “Specify Location”, apăsaţi 
“Next” şi “Browse” pentru a deschide fereastra “Locate File” . Găsiţi şi 
selectaţi directorul c:\Programs\duolabs\Cas_Studioxxx\drivers 
pe care l-aţi creat. Atenţie: acest director se poate afla în altă parte 
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dacă aţi ales o altă locaţie la instalare sau dacă Windows este în altă 
limbă decât engleza. xxx este numărul versiunii Cas Studio. Apăsaţi 
“Open”, selectaţi OK, selectaţi “Next” şi aşteptaţi să se încheie 
procesul. Când s-a terminat setup-ul, apăsaţi “End”. 

 Windows 98: Windows 98 arată fereastra “Found New Hardware 
Wizard”. Apăsaţi “Next”, selectaţi “Search for the best driver for the 
device (recommended)”, apăsaţi “Next”, selectaţi “Specify Location”, 
apăsaţi “Browse” (sau “Cancel” dacă vi se cere să introduceţi un disc 
floppy). Pe ecran se va deschide dialogul “Browse for Folder” . Găsiţi şi 
selectaţi directorul c:\Programs\duolabs\Cas_Studioxxx\drivers 
pe care l-aţi creat. Atenţie: acest director se poate afla în altă parte 
dacă aţi ales o altă locaţie la instalare sau dacă Windows este în altă 
limbă decât engleza. xxx este numărul versiunii Cas Studio. Apăsaţi 
OK, selectaţi “Next” . Pe ecran va apare “Search for device driver file 
in:” şi “CAS Interface 3 USB”. Apăsaţi  “Next”. Când s-a terminat 
setup-ul, apăsaţi “End”. 

 Windows Me: Windows Me arată fereastra “Found New Hardware 
Wizard”. Selectaţi “Specify the location of the driver (advanced)”, 
apăsaţi “Next”, selectaţi “Specify Location” şi apăsaţi “Browse” (sau 
“Cancel” dacă vi se cere să introduceţi un disc floppy). Pe ecran se va 
deschide dialogul “Browse for Folder” . Găsiţi şi selectaţi directorul 
c:\Programs\duolabs\Cas_Studioxxx\drivers pe care l-aţi creat. 
Atenţie: acest director se poate afla în altă parte dacă aţi ales o altă 
locaţie la instalare sau dacă Windows este în altă limbă decât engleza. 
xxx este numărul versiunii Cas Studio. Apăsaţi OK, selectaţi “Next” . 
Pe ecran va apare “Search for device driver file in:” şi “CAS Interface 3 
USB”. Apăsaţi  “Next” încă o dată. Când s-a terminat setup-ul, apăsaţi 
“End”. 

  
Pentru a verifica dacă totul s-a terminat cu bine, selectaţi Control 
Panel şi deschideţi “Device Manager”. Verificaţi ca în directorul 
“Jungo” să apară “Cas Interface 3” şi că directorul Devices arată  
WinDriver. 
 
• După ce ţi terminat paşii de mai sus, deschideţi Cas Studio. Acum puteţi 

începe să folosiţi Cas Interface 3. 



 
Cas Interface 3 – Manualul utilizatorului 

Toate drepturile sunt rezervate de www.duolabs.com . 

11 

5. Cas Studio 
 
Cas Studio este un software dezvoltat de Duolabs pentru a vă permite să 
folosiţi Cas Interface 3, Cas Interface 2 + Add-on-uri şi Dynamite. 
Cas Studio poate fi utilizat cu Windows 98/ME/2000/XP, dar nu şi cu Windows 
NT. Acest manual descrie procedurile care trebuie urmate pentru Cas Interface 
2, Cas Interface 3 şi Dynamite.  
 
Software-ul este capabil să identifice singur ce aparat este conectat la portul 
USB şi să se adapteze prin validarea/invalidarea opţiunilor corespunzătoare în 
meniuri. 
 
ATENŢIE: pentru a permite identificarea corectă a aparatului şi a putea utiliza 
software-ul în mod corect, conectaţi întotdeauna PC-ul la câte un singur aparat 
(NU la două sau mai multe simultan). 
 
Aplicaţia începe procesul de identificare imediat ce aparatul a fost conectat cu 
cablul USB. Dacă aparatul este identificat în mode corect, aplicaţia va afişa 
numărul serial al aparatului. Dacă apare o problemă sau aparatul nu poate fi 
identificat, aplicaţia va afişa un cod de eroare. Pentru informaţii referitoare la 
codurile de eroare, vizitaţi www.duolabs.com. 
 
În partea de sus a ferestrei este afişat meniul care permite selectarea 
categoriilor de opţiuni care pot fi validate. Acestea sunt: 
 
• SmartCard: pentru Cas Interface 3, Cas Interface 2 + Add-on şi Dynamite. 

Conţine opţiunile de programare pentru SmartCard-uri. 
• Modulul Cam: pentru Cas Interface 3 şi Cas Interface 2.   

Conţine opţiunile de programare pentru Cam-uri. 
• Depanare: numai pentru Cas Interface 3. 

Conţine opţiunile de depanare pentru Cam-uri. 
• Receiver: pentru Cas Interface 3 şi  Cas Interface 2. 

Conţine opţiunile de depanare pentru receivere. 
• Utilitare: pentru Cas Interface 3,  Cas Interface 2 + Add-on şi Dynamite. 

Conţine alte utilitare. 
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SmartCard 
 
În continuare sunt listate SmartCard-urile care sunt acceptate de Cas Studio: 
 
Bazate pe PIC: 
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). 
 
Bazate pe AVR: 
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 
 
Pentru a afişa o listă completă a SmartCard-urilor acceptate, selectaţi “Meniu 
Grafic” în Cas Studio. 
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Înainte de a începe programarea SmartCardului, verificaţi cablul serial PIN-la-
PIN să nu fie conectat la portul serial RS-232 al PC-ului. 
 
• Pentru a programa SmartCard-urile bazate pe PIC sau AVR, listate mai 

înainte, apăsaţi “Prog”. Apare urmaătorul dialog: 
 

 
 

Fig. 5 
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Urmaţi următoarea procedură: 
• Introduceţi cardul în conectorul SmartCard al Add-onului (dacă folosiţi 

Cas Interface 2) sau al lui Cas Interface 3  sau al Dynamite. 
• Apăsaţi butonul cu semnul întrebării, pentru a permite identificarea 

automată a SmartCard-ului. 
• Selectaţi fişierele pe care vreţi să le folosiţi pentru programare (Duolabs 

nu este responsabilă pentru pierderile ce pot rezulta datorită fişierelor 
utilizate).  

• Apăsaţi “Scrie” (“Write”). Puteţi specifica şi în ce porţiune doriţi să scrieţi, 
apăsând icon-ul aflat în lateral. 

 

 
Fig. 6 

• Apăsaţi “Citeşte” (“Read”) pentru a citi SmartCard-ul. 
• Apăsaţi “Şterge“ (“Erase”) pentru a şterge SmartCard-ul. 

 
Programatorul este configurat să detecteze în mod automat cardul inserat în 
conector. Selectaţi opţiunea corespunzătoare dacă doriţi să invalidaţi acest 
mod de lucru. 

 
Pentru a repara un Dragon Card Loader, inseraţi SmartCard-ul  
direct în slot. SmartCard-ul va fi identificat ca fiind Funcard sau Gold 
Card. 
Aplicaţia afişează (deasupra icon-ului SmartCard-ului inserat) 
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“Repară loader-ul Dragon Card” (“Repair Dragon Card Loader”). 
Apăsaţi butonul şi aşteptaţi terminarea reparaţiei. 

 
Notă pentru utilizatorii experimentaţi: 

    Pentru a edita un fişier, apăsaţi icon-ul Notepad al fişierului dorit. 
 
Pentru a programa SmartCard-urile de tip OS Card (Titanium, Knot Card, Opos 
Card, etc.) listate mai înainte, apăsaţi butonul cardului dorit şi apoi faceţi 
următoarele operaţii: 
 

• Introduceţi cardul în conectorul SmartCard al Add-onului (dacă folosiţi 
Cas Interface 2) sau al lui Cas Interface 3  sau al Dynamite. 

• Apăsaţi butonul “Anulează” (“Cancel”) pentru a reveni la starea iniţială 
• Apăsaţi “ATR” pentru a reseta cardul şi a afişa numărul ATR. 
• Selectaţi fişierele pe care vreţi să le folosiţi pentru programare (Duolabs 

nu este responsabilă pentru pierderile ce pot rezulta datorită fişierelor 
utilizate).  

• Apăsaţi “Scrie” (“Write”) pentru a începe programarea. 
 
Numai pentru SmartCard-urile Titanium 

• Apăsaţi “OS 1.06” pentru a comuta de la 1.03 la 1.06. 
• Apăsaţi “OS 1.03” pentru a readuce SmartCard-ul la OS 1.03. 
• Apăsaţi “Depanare” (“Repair”) pentru a revalida cardurile care nu 

generează un număr ATR după programare (această opţiune vă 
permite să obţineţi numărul ATR la toate cardurile). Rezultatul nu este 
însă garantat. Clienţii care doresc să cumpere aparatul numai petru 
acest scop nu ar trebui să facă acest lucru, deoarece rezultatul nu este 
garantat 100%, deşi a dat rezultate mulţumitoare în timpul fazei de 
testare. 

 
Numai pentru cardurile Dragon Loader 

 
• Apăsaţi butonul Dragon Card. 
• Încărcaţi fişierul cu firmware-ul dorit (Duolabs nu este responsabilă 

pentru pierderile ce pot rezulta datorită fişierelor utilizate). 
• Apăsaţi “Programează Dragon Card” (“Program Dragon Card”). 

 
Notă: Dacă Dragon Card-ul este defect, îl puteţi repara selectând “Prog” şi 
apăsând “Repară loader-ul Dragon Card” (“Repair Dragon Card Loader”). 
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Modulul Cam 
 
• Pentru a programa Cam-urile bazate pe cip-seturile SIDSA, cum ar fi Magic 

Cam, Matrix Revolution, Matrix Reloaded,  Matrix Reborn, etc. (pentru o 
listă completă, selectaţi “Meniu Grafic” în Cas Studio), apăsaţi butonul corespunzător 
şi executaţi următoarele operaţii: 

 
• Introduceţi Cam card-ul în CAS Interface. Toate datele CAM-ului 

vor fi afişate pe ecran. 
• Selectai meniul “General” şi apăsaţi “Şterge tot” (“Delete All”). 
• Apăsaţi “Deschide fişier” (“Open File”) şi selectaţi fişierul dorit 

(Duolabs nu este responsabilă pentru pierderile ce pot rezulta 
datorită fişierelor utilizate). 

• Apăsaţi “Scrie” (“Write”). Bara orizontală se va mişca până când 
procesul de scriere se termină. 

• Pentru a reprograma CAM-ul în totalitate, trebuie reprogramat şi 
cip-ul Xilinx. Pentru a face aceasta, apăsaţi “Scrie Xilinx” (“Write 
Xilinx”) şi selectaţi fişierul corespunzător cipului Xilinx. Procesul 
de programare începe (Duolabs nu este responsabilă pentru 
pierderile ce pot rezulta datorită fişierelor utilizate). 

• Pentru a verifica corectitudinea programării, apăsaţi “Verifică” 
(“Verify”). 

•   Pentru a şterge fereastra care afişează datele CAM-ului, apăsaţi 
“Şterge Monitor” (“Delete Monitor”). 

 
Puteţi citi doar o parte a memoriei flash a CAM-ului specificând începutul şi 
sfârşitul porţiunii pe care doriţi să o citiţi în valori hexadecimale (ex: 10000 - 
20000) în opţiunea “Expert” (“Advanced”), apăsând pe “Read from CAM”. 
 

• Pentru a programa CAM-urile bazate pe cip-seturi NEOTIONs, cum ar fi 
SkyCrypt, ZetaCAM, @Sky, Joker, Free-X TV, IceCrypt etc. (pentru o listă 
completă, selectaţi “Meniu Grafic” în Cas Studio), apăsaţi butonul corespunzător şi 
urmaţi CU GRIJĂ procedura descrisă în continuare. 
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Fig. 7 

 

• Inseraţi J-Card-ul aţa cum se arată în figură (Atenţie: este foarte 
important ca la început J-Card-ul să fie inserat oblic, aşa cum e 
arătat în a doua parte a Figurii 7). 

• Inseraţi CAM-ul în Cas Interface (este foarte important ca J-Card-ul 
să fie inserat mai întâi), şi după aceea conectaţi celălalt capăt al 
cablului panglică la conectorul extern al Cas Interface. 

• Apăsaţi “Conectează” (“Connect”). Aplicaţia va afişa un pătrat, care 
e roşu daca J-Card-ul nu a fost introdus corect şi verde dacă a fost 
introdus corect. Dacă aţi introdus cardul incorect, încercaţi să-l 
mişcaţi uşor spre dreapta până ce pătratul devine verde). Dacă 
pătratul este verde, aplicaţia afişează “Joker conectat” ("Joker 
Connected"). Apăsaţi butonul lung “Când s-a stabilit conexiunea, 
apasă aici” (“When the connection is stable, click here”) aflat lângă 
pătrat. 

• Apăsaţi “Deschide fişier” ("Open File") şi selectaţi fişierul dorit 
(Duolabs nu este responsabilă pentru pierderile ce pot rezulta 
datorită fişierelor utilizate). 

• Apăsaţi “Scrie” (“Write”). Bara care arată progresul operaţiei 
începe. Procesul durează aproximativ 5 minute. Apăsaţi “Verifică în 
timpul programării” (“Verify during programming”) pentru a scrie şi 
a verifica dacă octeţii transferaţi sunt corecţi. 

• Scoateţi Cam-ul, ŞI DUPĂ ACEEA J-Card-ul. 
 

 
• Pentru a programa un X-CAM (conectaţi Add-on-ul dacă folosiţi Cas Interface 
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2), apăsaţi butonul corespunzător şi după aceea urmaţi procedura 
următoare:  
 

• Conectaţi un capăt al cablului panglică (acelaşi care e folosit şi la J-
Card) la Dummy card şi celălalt capăt la conectorul extern al Cas 
Interface 3 (sau al Add-On-ului dacă folosiţi Cas Interface 2). 

• Inseraţi Dummy Card-ul în X-Cam, verificând poziţia corectă a 
contactelor cu ajutorul figurii alăturate. 

 

 
Fig. 8 

 

Dacă folosiţi Cas Interface 2: 
 

�  Inseraţi Cam-ul cu Dummy Card în receiver. 
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Fig. 9 

 
 

�  Porniţi receiverul şi deschideţi Cam Menu pentru a verifica dacă 
starea Cam-ului este “virgin state”. 

 
o Cazul 1: Meniul Cam-ului afişează “XCAM MODULE”, arătând 

că nu este nici un firmware (starea CAM-ului este “virgin 
state”). În acest caz executaţi următoarele operaţii: 

 
• Apăsaţi butonul cu trei puncte pentru a deschide 

dialogul care vă permite să selectaţi directorul cu 
upgrade-ul, dupa care selectaţi fişierul dorit (Duolabs 
nu este responsabilă pentru pierderile ce pot rezulta 
datorită fişierelor utilizate). 

• Apăsaţi “Porneşte programarea” (“Start 
Programming”): începe programarea. Programarea 
poate fi întreruptă în orice moment apăsând “Opreşte 
programarea” (“Stop Programming”). 

 
Când se termină programarea, aplicaţia va afişa “S-a 
programat bine” (“Programming successfully”). 
Pentru a putea folosi CAM-ul după ce a fost programat, 
trebuie să-l scoateţi şi să-l introduceţi din nou în receiver. 

 
o Cazul 2: Meniul Cam-ului afişează “XCAM MODULE”, arătând 

că  există firmware prezent. În acest caz TREBUIE ca să 
ştergeţi conţinutul CAM-ului înainte de a-l programa. 
Pentru a şterge conţinutul CAM-ului, trebuie executate 
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următoarele operaţii: 
 

 Selectaţi XCAM xxxxxx (unde x arată un cod 
reprezentând firmware-ul prezent deja în CAM), apoi 
apăsaţi OK. 

 Selectaţi “Serial Update” în meniurile ermătoare, apoi 
apăsaţi “OK”. 

 Apăsaţi “Şterge XCAM” (“Delete XCAM”) în dialogul Cas 
Studio. Din acest moment aveţi 7 secunde pentru a 
apăsa OK şi a permite “Activează Loader” (“Activate 
Loader”). Procesul de ştergere a CAM-ului va începe din 
momentul în care apăsaţi butonul. 

 După terminarea ştergerii apăsaţi OK pentru a confirma 
sfârşitul operaţiei, scoateţi Cam-ul din receiver şi 
introduceţi-l din nou. În mod normal aplicaţia va afişa  
“XCAM MODULE” după câteva secunde pentru a indica 
faptul că a fost şters conţinutul Cam-ului (ex: Cam-ul 
este în starea “virgin state”). 

 Din acest moment puteţi începe programarea CAM-ului 
folosind paşii prezentaţi la Cazul 1. 

 
Dacă folosiţi Cas Interface 3: 
 

�  Inseraţi X-Cam-ul cu  Dummy Card în conectorul PCMCIA al Cas 
Interface 3, aşa cum vă arată figura următoare: 

 

Fig. 10 
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�  Apăsaţi  “...” şi selectaţi fişierul dorit (Duolabs nu este 
responsabilă pentru pierderile ce pot rezulta datorită fişierelor 
utilizate). 

�  Urmaţi instrucţiunile afişate. 
 
• Pentru a programa un Dragon Cam (aceasta se poate doar cu Cas Interface 

3) , apăsaţi butonul corespunzător şi efectuaţi următoarele operaţii: 
 

• Conectaţi un capăt al cablului panglică la conectorul extern al Cas 
Interface 3 şi celălalt capăt la Dummy Card. 

• Introduceţi Dummy Card în Dragon Cam. 
• Introduceţi Dragon Cam-ul cu Dummy Card în conectorul PCMCIA al Cas 

Interface 3, după cum arată figura următoare: 

 
• Apăsaţi “...” şi selectaţi fişierul dorit (Duolabs nu este responsabilă 

pentru pierderile ce pot rezulta datorită fişierelor utilizate). 
• Urmaţi instrucţiunile afişate. 
 

 
Fig. 11 



 
Cas Interface 3 – Manualul utilizatorului 

Toate drepturile sunt rezervate de www.duolabs.com . 

22 

Depanare 
 
Această opţiune care vă permite depanarea Dragon Cam-urilor  şi a X-Cam-
urilor diferă de opţiunea Cam Module pentru că necesită desfacerea carcasei de 
metal a Cam-ului pentru a lipi ceva fire (sârme). 
 
Pentru a depana un Dragon Cam sau un X-Cam (ceea ce este posibil doar cu 
Cas Interface 3 ), urmaţi procedura următoare: 
 
• Conectaţi un capăt al cablului panglică la conectorul extern al Cas Interface 

3 şi celălalt capăt la Dummy Card. 
 
• Deschideţi Cam-ul şi scoateţi placa cu circuite (vezi Appendix A). 

 
• Lipiţi ceva fire (având lungimea maximă de 10 cm) de la Dummy Card la 

Cam, după cum se vede în figuri (care arată câteva modele diferite de 
Dragon Cam-uri şi X-Cam-uri; uitaţi-vă la imaginea prezentând tipul de Cam 
pe care îl folosiţi dumneavoastră). 
Pentru a vedea ce tip de Cam folosiţi, citiţi eticheta de pe spatele său. 
 

• Închideţi Cam-ul. Această procedură e mai uşor de făcut dacă aveţi o 
carcasă de rezervă (vezi Appendix B). 

 
 
Paginile care urmează vă arată unde trebuie lipite firele care fac legătura între 
mai multe tipuri de Cam-uri şi Dummy Card-uri. 
 
Vă sfătuim să faceţi conexiunile exact în  ordinea specificată. 
Semnalul TRST nu se conectează. 
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Diagrama legăturilor pentru conectarea unui Dragon Cam 2.5-2.6 cu 

Dummy Card-ul. 
 
 

 
Fig. 12 
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Diagrama legăturilor pentru conectarea unui Dragon Cam 3.x-4.x cu 
Dummy Card-ul. 

 

 
Fig. 13 
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Diagrama legăturilor pentru conectarea unui X-Cam cu cip Orion cu 
Dummy Card-ul. 

 

 
Fig.14 
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Diagrama legăturilor pentru conectarea unui X-Cam cu cip Angel cu 
Dummy Card-ul. 

 

 
Fig. 15 
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• După ce lipiţi firele la Cam şi la Dummy Card, introduceţi Cam-ul în 

conectorul PCMCIA al Cas Interface 3. 
 

 
Fig. 16 

• Atenţie: introducerea unui Cam fără carcasa de metal într-un 
conector PCMCIA este o operaţie delicată, care poate distruge cele 
două aparate electronice. Întotdeauna trebuie să aveţi multă grijă 
când introduceţi Cam-ul în în conectorul PCMCIA. Fiţi atenţi ca să 
introduceţi Cam-ul cu faţa în sus (ex: cipurile să fie pe faţa de sus), 
iar Cam-ul să fie centrat perfect, atât orizontal cât şi vertical în 
raport cu conectorul Cas Interface 3 (Fig. 17). 
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Fig. 17 

 
• Apăsaţi pe butonul Dragon Cam sau X-Cam. 
 
• Alegeţi tipul exact de Cam pe care doriţi să-l reparaţi din meniu. 
 
• Apăsaţi “Depanare” (“Repair”). Procesul de reparare durează câteva minute. 
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Receiver 
 
• Pentru a programa un Xtreme receiver, apăsaţi butonul corespunzător şi 

efectuaţi următoarele  operaţii: 
 

• Dacă folosiţi Cas Interface 2 cu Add-on, conectaţi cablul panglică la Add-
on şi la Xtreme, după cum arată figura următoare (Fig. 18): 

 
• Dacă folosiţi Cas Interface 3, introduceţi un capăt al cablului panglică în 

conectorul extern şi celălalt în Xtreme, după cum arată figura următoare 
(Fig. 19): 

 
 

Fig. 18 
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Fig. 19 

 

• Apăsaţi “Conectare” (“Connect”). Sunt afişate toate datele Cam-ului. 
• Apăsaţi “Şterge tot” (“Delete All”). 
• Apăsaţi “Deschide fişier” (“Open File”) şi selectaţi fişierul dorit (Duolabs 

nu este responsabilă pentru pierderile ce pot rezulta datorită fişierelor 
utilizate). 

• Apăsaţi “Scrie” (“Write”); bara de progres este afişată până la 
terminarea procesului. 

• Pentru a reprograma complet receiverul trebuie să programaţi şi cip-ul 
Xilinx. Pentru aceasta selectaţi “Scrie Xilinx” (“Write Xilinx”) şi alegeţi 
fişierul corespunzător cipului Xilinx pentru a începe ciclul de programare  
(Duolabs nu este responsabilă pentru pierderile ce pot rezulta datorită 
fişierelor utilizate). 

 
• Pentru programa un NextWave receiver, apăsaţi butonul corespunzător şi 

faceţi următoarele operaţii: 
 

• Deschideţi receiverul NextWave şi scoateţi Cam-ul său intern. 
• Dacă folosiţi Cas Interface 2, construiţi un cablu care să vă permită să 

conectaţi conectorul extern al Cas Interface 2 la Cam-ul intern al 
receiverului, după cum este arătat în Figura 20: 
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Fig. 20 
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• Dacă folosiţi Cas Interface 3, construiţi un cablu care să vă permită să 
conectaţi conectorul extern al Cas Interface 3 la Cam-ul intern al 
receiverului, după cum este arătat în Figura 21: 

 
 

 
Fig. 21 
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• Apăsaţi “Conectare” (“Connect”). Sunt afişate toate datele Cam-ului. 
• Apăsaţi “Şterge tot” (“Delete All”). 
• Apăsaţi “Deschide fişier” (“Open File”) şi selectaţi fişierul dorit (Duolabs 

nu este responsabilă pentru pierderile ce pot rezulta datorită fişierelor 
utilizate). 

• Apăsaţi “Scrie” (“Write”); o bară care arată progresul operaţiei este 
afişată până la final. 

• Pentru a reprograma complet receiverul trebuie să programaţi şi cip-ul 
Xilinx. Pentru aceasta selectaţi “Scrie Xilinx” (“Write Xilinx”) şi alegeţi 
fişierul corespunzător cipului Xilinx pentru a începe ciclul de programare  
(Duolabs nu este responsabilă pentru pierderile ce pot rezulta datorită 
fişierelor utilizate). 

 
• Recuperarea  Boot-ului Dreambox-ului. 

 
Această opţiune vă permite să recuperaţi boot-ul DreamBox-ului. Pentru a 
verifica dacă boot-ul este într-adevăr cu probleme, uitaţi-vă la afişajul 
Dreambox-ului. Dacă nici o dată nu este afişată, boot-ul poate fi recuperat. 
Orice alte erori nu pot fi remediate.  
Apăsaţi butonul care corespunde DreamBox-ului şi executaţi următoarele 
operaţii: 
 

• Dacă folosiţi Cas Interface 2 cu Add-on-ul, conectaţi cablul panglică 
la Add-On şi la DreamBox ca în figura de mai jos: 

 
 

Fig. 22 
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• Dacă folosiţi Cas Interface 3, introduceţi un capăt al cablului fanglică în conectorul 
extern şi celălalt capăt în DreamBox ca în figură (figurile se referă la două modele de 
DreamBox: - uitaţi-vă la fotografia modelului pe care îl aveţi)  DM5600/5620 (Fig. 
22) şi DM7000 (Fig. 23):  

 
 

 
 

Fig. 22 
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Fig. 23 
• Apăsaţi “Conectare” (“Connect”) când receiverul este pornit. 
• Dacă aplicaţia este capabilă să detecteze în mod corect aparatul, 

apar butoane suplimentare “Deschide fişier” (“Open File”) şi “Scrie” 
(“Write”)). 

• Apăsaţi “Deschide fişier” (“Open File”) şi selectaţi fişierul dorit. 
 
Notă: fişierul folosit trebuie să fie un fişier de boot de 128k, care 
poate fi downloadat de pe site-urile de Web dedicate Dreambox-
ului (Duolabs nu este responsabilă pentru pierderile ce pot rezulta 
datorită fişierelor utilizate). 
 

• Apăsaţi “Scrie” (“Write”). 
 
 
• Ca să programaţi un receiver Manhattan, apăsaţi butonul corespunzător şi 

faceţi următoarele operaţii: 
 

• Dacă folosiţi Cas Interface 2, deconectaţi Add-on-ul (dacă era conectat) 
şi faceţi un cablu ca să conectaţi conectorul extern al Cas Interface 2 la 
receiverul Manhattan, ca în Figura 24: 

 
• Dacă folosiţi Cas Interface 3, introduceţi un capăt al cablului panglică în 

conectorul extern şi celălalt capăt în receiverul Manhattan, ca în figură 
(Fig.25): 

Fig. 24 
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Fig. 25 

 

• Apăsaţi “Conectare” (“Connect”). Sunt afişate toate datele Cam-ului. 
• Apăsaţi “Şterge tot” (“Delete All”). 
• Apăsaţi “Deschide fişier” (“Open File”) şi selectaţi fişierul dorit (Duolabs 

nu este responsabilă pentru pierderile ce pot rezulta datorită fişierelor 
utilizate). 

• Apăsaţi “Scrie” (“Write”); se afişează bara care arată progresul operaţiei. 
• Pentru a reprograma complet receiverul trebuie să programaţi şi cip-ul 

Xilinx. Pentru aceasta selectaţi “Scrie Xilinx” (Write Xilinx”) şi alegeţi 
fişierul corespunzător cipului Xilinx pentru a începe ciclul de programare  
(Duolabs nu este responsabilă pentru pierderile ce pot rezulta datorită 
fişierelor utilizate). 
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Utilitare 
 
• Folosirea Phoenix / Smartmouse: 

Folosiţi un cablu serial Pin-la-Pin ca să conectaţi PC-ul la portul serial al Add-
on-ului (dacă folosiţi Cas Interface 2) sau la Cas Interface 3 sau la 
Dynamite. 
Apăsaţi butonul Phoenix pentru a deschide dialogul în care puteţi selecta 
modul dorit. Apăsaţi “Ascunde” (“Hide”) ca să ascundeţi dialogul principal. 
Selectarea opţiunilor corespunzătoare modului se poate face cu ajutorul unui 
meniu practic aflat în tray bar (partea de jos a ecranului). 
 
Dialogul principal: 
 

Fig. 26 
Meniul din Tray Bar (Fig. 27):   
 

Fig. 27 
 
Meniul din Tray Bar deschis (Fig. 28): 

Fig. 2 

Fig. 3 
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Fig. 28 

 
După selectarea modului, rulaţi software-ul pe portul de comunicaţii (COM). 
 
IMPORTANT: folosiţi un cablu serial pin-la-pin (pinul 1 într-o parte 
trebuie să corespundă pinului 1 de cealaltă parte şi aşa mai departe – 
nu cablu inversor). Acest cablu trebuie să-l cumpăraţi separat. 
 
 
• SimEditor este un modul software care vă permite să controlaţi în mod 

rapid şi uşor conţinutul cardurilor Sim instalate în telefoanele mobile. 
 
• WinCrypt este un modul software care vă permite să comprimaţi şi să 

criptaţi datele secrete. Aplicţia aceasta este unică prin faptul că foloseşte 
cardul Sim al unui telefon mobnil pe post de cheie de criptare/decriptare. 

 
• Cam Explorer este un modul software foarte practic care permite 

utilizatorilor să exploreze conţinutul Cam-urilor şi să interacţioneze cu ele 
folosind un PC, ca şi cum ele s-ar afla într-un receiver. Aceasta elimină 
necesitatea utilizării unei telecomenzi a receiverului pentru a selecta un 
meniu sau pentru a introduce text, deoarece este suficient să folosiţi mouse-
ul sau tastatura. 
Unele module nu sunt compatibile sau sunt doar parţial compatibile. Clienţii 

sunt sfătuiţi să ne anunţe ce module nu funcţionează cu Card Explorer pentru 
ca să ne permită să imbunătăţim programul Cas Studio. 
 
 
 
 

Fig. 4 
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6. Date tehnice 
 
 
• Conectare full speed, 12 Mbit/s, compatibilă USB 1.1 şi 2.0 
 
• Compatibil cu toate sistemele de operare Windows 
 
• Nu necesită alimentare externă 
 
• Firmware upgradabil 
 
• Port extern cu funcţii multiple 
 
• Port serial de comunicaţii RS-232 
 
• Slot PCMCIA controlabil total 
 
• Suport pentru aparate wireless (* aparatele sunt opţiuni separate) 
 
Pentru o întreţinere corectă a aparatului este foarte important ca să introduceţi 
Cam-ul în slot cu multă grijă, fără a forţa mecanic. 
 
Desfacerea sau desigilarea aparatului duc la pierderea garanţiei. 
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Appendix A – Deschiderea unui Cam 
 
 Această secţiune vă explică pe scurt cum să deschideţi carcasa Cam-ului. 
 
1. Puneţi Cam-ul pe o suprafaţă plată şi puneţi vârful unei şurubelniţe pe unul 

din punctele de închidere ale Cam-ului, după cum este arătat în Fgura 29: 
 

 
2. Loviţi uşor capătul şurubelniţei, folosind-o ca pe o daltă, pentru a îndeparta 
şi a îndoi segmentele de închidere arătate în Figura 30. 

 

 
 

 
Fig. 29 

 
Fig 30 
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3. Întoarceţi Cam-ul şi repetaţi operaţiile de la punctele 1 şi 2 şi pentru celălalt 
segment deînchidere. 

 
4. Separaţi plăcile de metal care formează carcasa şi scoateţi cu grijă Cam-ul, 

după cum este arătat în Figura 31: 
 

 
 
 
 
 

Fig.31 
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Appendix B – Închiderea unui Cam 
 
Această secţiune vă explică pe scurt cum se închide carcasa Cam-ului. 
Deoarece deschiderea carcasei Cam-ului implică ruperea unor elemente de 
metal, carcasa veche nu mai poate fi folosită şi trebuie înlocuită cu o carcasă 
pentru modul Cam compatibilă cu modulul pe care dorim să-l închidem 
 
Pentru a închide Cam-ul, trebuie să faceţi următoarele operaţii: 
 
• Puneţi separat cele trei piese care formează kit-ul carcasei unui modul Cam. 

 
 

Fig. 32 
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• Itroduceţi cardul Cam-ului, punându-l în partea de jos a cadrului de plastical 

carcasei. Puneţi-l să alunece pe liniile de ghidare, după cum se arată în 
figurile următoare (Fig. 33 şi 34): 

 
Fig. 33 

 
 

Fig. 34 
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• Aliniaţi corect Cam-ul şi cadrul de plastic în cele două puncte arătate în 
Figura 35: 

 

 
Fig. 35
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• Dezlipiţi bucata de adeziv de pe piesa de metal cu plastic (Fig. 36): 
 

 

 
 

Fig. 36 
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• Puneţi placa de Cam cu cadrul de plastic în punctul arătat mai sus, pe piesa 

de metal (Fig. 37): 
 

 
 

Fig. 37 
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• Alipiţi cele două piese pe întreaga lungime (Fig. 38): 
 

 
Fig. 38 
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• Dezlipiţi bucata de adeziv de pe celălalt element de metal al carcasei (Fig. 

39): 
 

 
Fig. 39 
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• Puneţi prin alunecare piesa de metal deasupra plăcii Cam pentru a insera 

segmentele în locaşele de plastic (Fig. 40): 
 
 

 
Fig. 40 
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• Alipiţi cele două elemente cuplate cât mai bine pe toată lungimea (Fig. 41): 
 
 
 

 
Fig. 41 
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• Verificaţi ca segmentele de metal ale conectorului PCMCIA ale Cam-ului să 
fie lipite ferm pe plastic, după cum arată şi Figura 42: 
 

 
Fig. 42 
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• Verificaţi ca segmentele laterale să fie fixate corect la locul lor (Fig.43): 
 

 
Fig.43 

 
 
Rezultatul final este arătat în Figura 44: 
 

 
Fig. 44 
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Alte informaţii 
 
Duolabs Srl nu îşi asumă nici o răspundere rezultată datorită pagubelor 
produse din cauza funcţionării defectuase sau a folosirii incorecte a produselor 
sale. Duolabs Srl va accepta returnarea produselor defecte, doar dacă acestea 
au fost folosite conform instrucţiunilor prezentate în acest manual sau la 
adresa de web www.duolabs.com. 
  
Software-ul trebuie să fie downloadat de la www.duolabs.com  - acesta este 
singurul site de Web oficial . 
 
Fabricantul nu oferă fişiere de tip .bin sau de orice alt tip. 
 
Pentru informaţii mai detaliate şi versiuni mai noi, verifcaţi forumul de la 
www.duolabs.com. Fabricantul readuce aminte utilizatorilor că folosirea 
neautorizată a software-ului este pedepsită de lege. 
 
 
Nici o parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusa fără a avea o autorizaţie 
în scris de la Duolabs Srl. 
 
Duolabs Srl mulţumeşte tuturor utilizatorilor care au ajutat la cercetarea şi 
dezvoltarea acestui produs, tuturor beta testerilor şi forumurilor care au 
contribuit la circularea veştilor despre acest produs. 
 
Produsul se identifică printr-un număr serial unic. Duolabs îşi rezervă dreptul 
de a opri utilizarea softwareului său fără avertisment prealabil, dacă este 
informat de folosirea incorectă a acestui produs. 
 

Duolabs Srl 
Riccardo Alessi 
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