Instrukcja instalacji modułu CAM w telewizorze z wbudowanym tunerem DVB-C MPEG-4

1. Wyłączyć zasilanie w telewizorze.
2. Połączyć kablem koncentrycznym gniazdo abonenckie telewizji kablowej
zainstalowane w lokalu z wejściem antenowym posiadanego odbiornika
telewizyjnego.

3. W telewizorach Samsung zainstalować adapter gniazda CI. Adapter dostarczany jest
przez producenta razem z telewizorem. W telewizorach innych producentów gniazdo
CI instalowane jest na stałe.

4. Wsunąć do modułu CAM białą kartę abonencką. Wkładamy białą kartę zwróconą
stroną ze złotymi stykamy w stronę napisu z logo producenta modułu CAM i opisem
typu modułu CAM. Strona odwrotna do strony z kodami kreskowymi (to tył moduły
CAM).

5. Odszukać w telewizorze gniazdo CI i wsunąć do niego moduł CAM. (strona z logo
producenta modułu i typu modułu CAM na zewnątrz).

6. Włączyć zasilanie w telewizorze.
7. Wyszukać automatycznie w odbiorniku telewizyjnym wszystkie programy cyfrowej
telewizji kablowe, tj. wybrać w menu "Sieć kablowa (kanały cyfrowe/analogowe)"
wyszukiwanie (lub w menu o zbliżonej nazwie – sprawdzić w instrukcji obsług
telewizora).
8. Telewizor po wyszukaniu programów utworzy listę programów.
9. Na liście będą znajdować się wszystkie programy nadawane w sieci kablowej
SUPERMEDIA (ok. 160 kanałów). Abonent może oglądać tylko kanały do których
wykupił dostęp.
10. Jeżeli na liście znajduje się tylko ok. 30 kanałów oznacza to że telewizor wyszukał
tylko programy cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. W takim wypadku należy
ponowić wyszukiwanie kanałów zmieniając opcje wyszukiwania zgodnie z instrukcja
obsługi posiadanego odbiornika tak żeby odbiornik wyszukiwał kanały cyfrowej
telewizji kablowej.
11. Wychodzimy z menu konfiguracji telewizora (wyszukiwania programów)
12. Przełączamy odbiornik telewizyjny na dowolny kanał z kanałów do których
wykupiliśmy dostęp.
13. Przy pierwszym włączeniu kanału pojawi się komunikat „no access” lub „brak
dostępu”. Musimy odczekać ok. 10-20 minut, aby do karty abonencka zostały
przesłane uprawnienia do odbioru zakupionych przez nas kanałów.
14. W wypadku gdy po wyszukaniu kanałów przy próbie oglądania wykupionego kanału
pojawia się komunikat „program zakodowany” lub podobny należy sprawdzić czy
prawidłowo zainstalowaliśmy moduł CAM gnieździe CI.
15. Jeżeli wyświetla się komunikat „card check”, „check card”, „problem z kartą” etc.
Należy sprawdzić czy prawidłowo włożyliśmy białą kartę do modułu CAM. Kartę
można wyjąć bez pozostawiając moduł CAM w gnieździe CI.
16. UWAGA !!! – wszelkie operacje podłączania i odłączania kabli, modułu czy też karty
należy wykonywać przy WYŁĄCZONYM odbiorniku.

