Het verhaal van de Samsung CI-adapter door www.CI-Plus.nl

Voor digitale televisie via een CI+ module heeft u bij een Samsung televisie een extra adapter nodig.
Dit wordt de Samsung CI adapter genoemd.
In tegenstelling tot de andere televisiemerken heeft Samsung ervoor gekozen om de CI-module via
een extra adapter contact te laten maken met de elektronica in het toestel.
Klein voordeel is dat de module aan de achterzijde van de Samsung televisie zit en dus niet aan de
zijkant uitsteekt zoals bij sommige andere merken.
Voor digitale televisie van bijvoorbeeld Ziggo zijn bij Samsung dus drie dingen nodig:
1e Samsung CI adapter
2e CI+ moduul
3e Aangemelde smartcard. (een actieve dus werkende Smartcard *)
Ook heeft Samsung helaas meerdere soorten CI-adapters op de markt gebracht.
Ze zien er allemaal bijna hetzelfde uit en lijken verwisselbaar.
Het verschil zit in het aantal contacten op de connector van de Samsung CI-adapter.
Er zijn er met 64 en met 68 contacten als je de verkeerde hebt dan maakt deze geen goed contact op
de printplaat met als gevolg dat de CI+ module niet herkent wordt.
Samsung leverde aanvankelijk de modellen in wit en zwart zodat we een corresponderende kleur
met de televisie konden leveren nu zijn sommige modellen alleen nog in wit leverbaar zodat het kan
zijn dat u ondanks dat u een zwarte televisie heeft een wit model ontvangt.
Grotendeels worden er echter nog steeds zwarte modellen geleverd.
Wij bij CI-plus.nl hebben een nog steeds actieve database (die nog dagelijks onderhouden wordt) en
controleren bij iedere bestelling van een Samsung adapter welk model geschikt is voor uw televisie.
We vragen daarom tijdens het bestelproces om uw type televisie in te voeren zodat we deze controle
ook daadwerkelijk uit kunnen voeren.
Een Samsung toestel code ziet er bijna altijd als volgt uit: UE50RU7470 waarbij UE bijna altijd
gebruikt wordt en de het nummer daarna (in dit voorbeeld 50) de beeldschermgrootte in inches
weergeeft. De Nummer en cijfer code daarna zijn voor de daadwerkelijke aanduiding van het model
(in dit voorbeeld dus RU7470).
De Samsung CI adapter:

Een voorbeeld van een CI+ module:

De Ziggo Smartcard:

(*) de Ziggo Smartcard dient een werkende dus aangemelde Smartcard te zijn.
De smartcards worden door Ziggo alleen nog maar verhuurd in combinatie met een CI+ module.
Heb je nog een smartcard die al lange tijd niet meer gebruikt is dan dien je die eerst actief te maken
via je account op Mijn Ziggo.
De Samsung CI-adapter is hier te bestellen:
https://www.ci-plus.nl/Originele-CI-kaart-adapter-voor-Samsung-televisies-Nu:-%E2%82%AC24,95

