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ZÁKLADNÉ KROKY NA PRVOTNÉ
SPUSTENIE CA MODULU
Ďakujeme, že využívate službu káblovej televízie, ktorá vám umožní sledovať digitálnu televíziu
prostredníctvom káblových rozvodov. Koncové zariadenie, tzv. CA modul („CAM“), opísané v tejto
príručke, je zariadenie, ktoré má za úlohu dekódovať digitálny televízny signál, aby mohol byť
zobrazený na vašom televíznom prijímači.
BALENIE CA MODULU OBSAHUJE

Prístupová Smart karta

CA modul Nagra

CA modul je možné používať v prípade, ak je váš televízor je vybavený DVB-C tunerom, ktorý umožňuje
príjem káblovej televízie v digitálnej kvalite, a CI/CI+ „slotom“ (zásuvkou) umožňujúcim vloženie CA
modulu.

INŠTALÁCIA
1.

Odbaľte CA modul a pripravte si Smart kartu.

2.

Opíšte si číslo Smart karty.
i

3.

Opíšte si číslo Smart karty,
budete ho potrebovať v kroku 8.

Vložte Smartt kartu
tu do C
CA modulu.
odu u

i

Kartu otočte tak, aby čipom smerovala do CA modulu a aby bol čip
otočený smerom k nálepke DIGI, tak ako to vidíte na obrázku.

4.

Vložte CA modul do CI/CI+ „slotu“ (zásuvky)
dostupnom na vašom TV prijímači. CA modul nevkladajte silou,
mohlo by prísť k jeho poškodeniu. Pred vložením odporúčame preštudovať
manuál k vášmu TV prijímaču (ako správne vložiť CA modul).

TV

i

UPOZORNENIE: CA modul vkladajte do CI/CI+ ,,slotu” (zásuvky) pri vypnutom TV prijímači
podľa inštrukcií deﬁnovaných v užívateľskom manuáli k vášmu TV prijímaču.

5.

Zapnite svoj TV prijímač.

6.

Po vložení CA modulu do CI/CI+ slotu sa objaví správa
o prebiehajúcom overovaní, ktoré môže chvíľu trvať.
Počkajte, kým bude overovanie dokončené.

7.

Spustite vyhľadávanie programov. Ak bol Váš TV prijímač už naladený
na DIGI káblovke, môžete tento krok preskočiť.
Postup ako naladiť programy nájdete v návode ku svojmu TV prijímaču.
Odporúčame zvoliť možnosť automatického vyhľadávania programov.
Ako zdroj signálu vyberte „DVB – C“ alebo „kábel“.

i

8.

POZOR! Pre ďalší krok – aktiváciu karty je potrebné splniť všetky
predchádzajúce kroky (zapojenie, inštalácia, vložená karta v zariadení).
V opačnom prípade aktivácia karty nebude úspešná.

Zašlite aktivačnú SMS na číslo 0902 021 090 v tvare:
FIXAKTIV (medzera) ČísloVašejSmartkarty
Príklad: FIXAKTIV 123456789012 (pozri krok číslo 2)

9.

Autorizácia programov sa realizuje automaticky do 30 minút.
(Váš TV prijímač majte naladený na TV kanál Jednotka.)

10.

Prepnite na kanál HBO (číslo TV programu 59).
Ak sa spustil obraz, inštalácia prebehla úspešne.

TV SIGNÁL
Vybrané TV programy sú distribuované v kompresnom formáte MPEG4
(video) a AAC, MPEG Audio Layer2 alebo Dolby Digital (audio).
Spracovanie takéhoto formátu vaším TV prijímačom je potrebné si overiť
v technickej špeciﬁkácii prijímača prostredníctvom manuálu k vašej TV.

RODIČOVSKÁ KONTROLA
CA modul kontroluje prístup k vybraným kanálom prostredníctvom
funkcie rodičovská kontrola. Prednastavené heslo „1234“ je možné zmeniť.
Rodičovská kontrola blokuje aj programy, ktoré sú určené len pre dospelé
publikum.

MENU CA MODULU:
INFORMÁCIE O SMART KARTE
Tu nájdete informácie o Smart karte, hlavne jej sériové číslo.
INFORMÁCIE O MODULE
Tu nájdete informácie o CA module, hlavne jeho sériové číslo a verziu
softvéru.
AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU
Slúži na ručnú aktualizáciu softvéru.
NASTAVENIA:
1. Jazyk
Tu môžete meniť jazykové nastavenia modulu. Základné
nastavenie je zhodné s vašou TV, pokiaľ ide o slovenčinu, češtinu
alebo angličtinu.
2. Rodičovská kontrola
Tu môžete meniť heslo rodičovskej kontroly (predvolené je 1234).

Nepodarilo sa vám spustiť službu podľa návodu?
Kontaktujte nás.
www.digislovakia.sk
0850 211 112

