Tiviar mini
SOFTWARE UPDATE HANDLEIDING

Wanneer u de ontvanger wilt voorzien van nieuwe software, is het handig om de server te wijzigen naar de
Nederlandse server. Met de software op de Nederlandse server zal de kaartlezer actief worden voor de Nederlandse
en Vlaamse smartcards. De volgende stappen dienen te worden uitgevoerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Druk éénmaal op MENU.
Druk éénmaal op PIJLTJE OMHOOG, selecteer Download en druk op OK.
Na een aantal seconden krijgt u een aantal opties, kiest hier Instelling en druk op OK.
Druk nu éénmaal op de RODE TOETS.
Vul nu het volgende in: mytiviar.nl/mini
Druk nu éénmaal op de RODE TOETS om de invoer op te slaan, daarna éénmaal op MENU.
Als het goed is keert u terug in het menu, waarbij Download nog geselecteerd is. Druk nu op OK.
De ontvanger controleert nu de verbinding met de Nederlandse server.
Selecteer nu Software download.
De ontvanger controleert nu welke softwareversies beschikbaar zijn.
Selecteer de gewenste versie en druk op de RODE TOETS om deze te downloaden.

MCAS:
Wilt u gebruik maken van de multicas plugin, voor oa. Mediaguard, Conax, Viaccess, Cryptoworks en Irdeto, volg dan
deze stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Druk éénmaal op MENU.
Druk éénmaal op PIJLTJE OMHOOG, selecteer Download en druk op OK.
Na een aantal seconden krijgt u een aantal opties, kiest hier Instelling en druk op OK.
Druk eenmaal op PIJLTJE OMLAAG en druk nu éénmaal op de RODE TOETS.
Vul nu het volgende in: mytiviar.nl/mini
Druk nu éénmaal op de RODE TOETS om de invoer op te slaan, daarna éénmaal op MENU.
Als het goed is keert u terug in het menu. Selecteer nu T Apps en druk op OK.
Druk nu op de BLAUWE TOETS, druk daarna op OK.
De ontvanger controleert nu de verbinding met de Nederlandse server.
Selecteer nu Mcas en druk op de RODE TOETS.
De ontvanger download nu de plugin. Zodra u krijgt te zien “Installatie gelukt” drukt u op EXIT.
De ontvanger moet nu opnieuw starten, druk op OK om dit uit te voeren.
Zodra de ontvanger opnieuw gestart is, drukt u weer op MENU, gevolgd door PIJLTJE OMHOOG.
Selecteer T Apps en druk op OK.
Selecteer nu Mcas en druk op de GROENE TOETS om de plugin te starten.
Wijzig daarna het Start type in automatisch door op de RODE TOETS te drukken.

Noot:
Gebruikt u alleen de smartcard voor Nederlandse en/of Vlaamse satellietuitzendingen dan is het verstandig om de
Mcas plugin niet te gebruiken. Dit doet u door de plugin te stoppen en het start type te wijzigen in Handmatig. Dit
kan met dezelfde toetsen als uitgelegd vanaf stap 13 hierboven.
Instellingen voor interactief gebruik vindt in de bijgeleverde handleiding.
Voor het laatste Tiviar Nieuws bezoekt u: www.mytiviar.nl www.mytiviar.be

