
Ombouw mogelijkheden naar HD 

ontvangst met een Oyster/Caro Systeem 
Vanaf 2016 zijn alle Nederlandse televisie en radiokanalen definitief overgegaan  naar de Astra 3 

satelliet, en gaan uitzenden in MPEG4 technologie (HD) om deze zenders te blijven ontvangen heeft 

u dus een HD ontvanger nodig en ontvangstmogelijkheid  van de Astra 3 satelliet. 

Niet alle Oyster Vision modellen kunnen de Astra-3 makkelijk of zelfs helemaal niet vinden. Er zijn 
verschillende mogelijkheden om dit toch te realiseren.    

Oyster heeft twee systemen, dit zijn de Vision en de Digtal CI uitvoeringen. 

De Vision uitvoeringen zijn onderverdeeld in de Vision I II en III 

Oyster Vision I software upgrade  

                                    foto 2 

  

Oyster Vision I    vanaf 2002 tot 2006 op de markt,  u herkent de Oyster Vision 1 aan het 

bedieningspaneel met de kaart van Europa verdeeld over drie zones. 

Voor ontvangst van de Astra-3 zijn er twee mogelijkheden. 

1. Een software update naar Versie 1.40, dit kan helaas niet met elke Vision I stuurkast 
plaatsvinden, het gaat erom of de processor binnen in de stuurkast de juiste is. 

Dit kunt u zien wanneer u de kast demonteert en de vier schroeven op de achterzijde 
losdraait en dan de twee delen naast elkaar open legt. Rechtsboven de rode bovenste brug 
zit de zwarte processor(2cm x 2cm) , wanneer hier de tekst ATMEGA  1.28 opstaat( foto 2)  is 
een update mogelijk, indien er ATMEGA 103 opstaat is er geen update mogelijk. (zie dan 
laatste blad van dit document. 
Na de software update kunt u de stuurkast instellen op de gewenste “zoek” satelliet. 
 

 
Kosten :    Software update Vision I € 69; bij opsturen of aanbrengen van de kast 



      Oyster Vision II    vanaf 2007 tot 2012 op de markt,   

 
 

 

  
 
 
 
 
Deze set bestaat uit een los bedieningspaneel en een stuurkast, de blackbox (onderste foto)  
Indien deze blackbox het laatste jaar geen software update heeft gehad moet deze voorzien 
worden van software, dit kunt u laten uitvoeren bij de dealer of u kunt de kast demonteren 
en naar ons opsturen, ook kunnen wij dit in Rijssen voor u verzorgen u moet dan wel even 
een afspraak maken. 
Huidige software is uit te lezen door op de  controlbox naar hoofdmenu te gaan met het  > 
toets bevestigen met het vinkje Instellingen opnieuw vinkje meerdere malen op > tot u op 
Service info komt dan staat er REV 1.xx of 2.XX, indien er al een versie 2.51 of hoger in zit 
hoeft deze niet voorzien te worden van een update. 
 

 
Kosten :    Software update Vision II  informeer bij de dealer 

 
 

Opmerking: Er hoeft en kan geen Duo lnb worden geplaats op alle Oyster Systemen, dit 

is niet nodig omdat vanaf de Vision II modellen de schotel automatisch draait tussen de Astra 
1 en 3 satelliet. 
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                                 Oyster Vision III  (3)   vanaf 2011 tot heden,   

 
 

 

 
 
Indien u beschikt over de Oyster/Caro/Cytrac Vision III  (vanaf eind 2012)  met de twee 
bovenstaande kasten kunt u de software update zelf uitvoeren met een SD kaart. 
De bestanden en uitleg kunt u vinden door op de onderstaande link te klikken. 
 
http://ten-haaft.com/rmc-en/updates-oyster/ 
 
Kijk voor de zekerheid wanneer u dit doet  of u wel in het bezit bent van een Vision III en niet 
van een Vision II. 
 
 

U dient natuurlijk wel in het bezit te zijn van een HD satellietontvanger, dit kan 
bijvoorbeeld  de Denson DS 1010 zijn, dit een HD satellietontvanger geschikt voor 12 en220  
volt en voorzien van een extern infrarood oog waardoor deze ontvanger ook uit zicht kan 
worden geplaatst. 

             Denson DS1010 Road €149; 
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Omruil Digital CI naar HD voor Oyster of Caro 

 

Dit is de top variant van Oyster verkocht van 2000 tot rond 2012. 

Op basis van inruil van de huidige SD ontvanger word de prijs bepaald voor de nieuwe HDTV 
ontvanger, hieronder volgen diverse SD ontvangers die in aanmerking komen voor de omruil 
van € 599; 

 

     De oyster reciever  FTA uitvoering 

 

 

    De Oyster Digital CI uitvoering 
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          De Oyster Digital CI uitvoering S7  

 

 

  

Hieronder staat de Oyster S8 uitvoering die in aanmerking komt voor de omruil van € 449; 

deze is te herkennen aan drie tulp aansluitingen (DVD IN)  die boven de scart aansluiting zit! 

 

 

 

 

De omruilprijzen zijn op basis van opsturen of ophalen bij inleveren van de oude SD kast, dus 

exclusief montagekosten! 

Indien u zelf deze ontvanger kunt verwisselen (wat echt niet zo heel spannend is) kunt u de HD 

ontvanger reserveren via info@bmsat.nl u krijgt dan automatisch een bevestiging van ons.  
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Natuurlijk bieden wij ook de mogelijkheid om deze HD ontvanger door ons te laten installeren, 

neemt u daarvoor telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak. 

De montagekosten voor het inbouwen zijn niet vooraf te bepalen, in de meeste gevallen 

wanneer de ontvanger naast de televisie gemonteerd zit en er geen HDMI kabel hoeft of kan 

worden aangesloten is  het ongeveer 30 tot 60 minuten werk. 

Geef bij het maken van een afspraak even door hoe de situatie bij u is ivm het plannen van 

tijd. 

 

              

 
 

 

Caro Cosmo en internet nog niet  

Omruil prijzen/kosten: 

Indien u in het bezit bent van een S8 receiver van Oyster of Caro  betaalt u voor het 
ruilsysteem € 449,- inclusief 21% BTW 

Indien u in het bezit bent van een S6-S7 of FTA van Oyster of Caro betaalt u voor het 
ruilsysteem € 599,- inclusief 21% BTW 

Ook bestaat de mogelijkheid dat u een Cosmo antenne heeft, hier bestaat helaas geen 

ombouw naar HD voor, u kunt os bellen voor meer info!  
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Ombouwen Vision I Oyster HDTV Europe : Indien er geen juiste processor in de 

Vision I stuurkast zit kunt u geen Astra 3 ontvangen, u kunt dan met behoud van de buitenunit en de 
interne kabels, de stuurkast vervangen door de Oyster HDTV Europe, hierdoor vervalt ook de 
bestaande (HD) ontvanger, de smartkaart gaat nu in de nieuwe ontvanger wel moet er eerst een CI 
module geplaats worden. 

 
Tevens draait dan ook de schotel automatisch naar de door u geselecteerde satellieten en hoeft u dit 
niet meer zoals met de Vision I stuurkast handmatig te selecteren, dit alles gebeurt nu met 1 druk op 
de aan knop van afstandsbediening. De tuner die in deze HDTV ontvanger zit is een MPEG4(HD)  
tuner dus geschikt voor de toekomst indien alle SD kanalen komen te vervallen. 

 
 
 
 
 

Oude situatie Vision I                                      Nieuwe situatie Oyster HDTV Europe  
 

 

                                                                     

               

Kosten ombouw Vision I/II  naar HDTV bedragen € 985; 

De ombouwkit bevat de onderstaande onderdelen: (excl montage) 

Oyster HDTV Europe ontvanger, voorzien van de laatste software en  
zenderlijst van Canal Digitaal.  

12 Volt aansluitkabel. 

Extern infrarood oog voor bediening van de ontvanger. 

Nieuwe afstandsbediening. 

Common interface module voor Canal Digital smartkaart. 
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