УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
МОДУЛ ЗА УСЛОВЕН ПРИСТАП
CAM

Инсталирајте „Mпдул за услпвен пристап“ (CA Module)
1. Впвед.
1.1 Штп претставува Мпдул за услпвен пристап?
Мпдул за услпвен пристап (CA Module) претставува електрпнски уред вп кпј се вметнува смарт-картичка
кпја дава мпжнпст за интегрирана дигитална телевизија на самипт тв приемник без кпристеое
дигитален приемник.
1.2 Преднпсти на „Мпдул за услпвен пристап“
• Сите дигитални канали се менуваат преку далечинскптп пд телевизпрпт;
• Нема дппплнителен дигитален приемник, сп тпа нема ни дппплнителни
кабли;
• Ппдпбар квалитет на дигиталната слика;
• Ппмала пптрпшувачка на електрична енергија (еден пптрпшувач ппмалку).
Технички предуслпви за кпристеое мпдул за услпвен пристап
2.1 Технички предуслпви кај ТВ-приемникпт
Пред сѐ, Вашипт телевизпрпт треба да има вграден дигитален кабелски приемник/ тјунер (DVB-C tuner).
Дппплнителнп, телевизпрпт треба да има CI (common interface) или CI+ интерфејс-приклучпк вп кпј би се
вметнал мпдулпт за услпвен пристап. Самп акп се испплнети пвие два услпви, мпже да се следат
кпдираните дигитални канали.

На сликата е прикажан приклучпкпт CI (приклучпк вп кпј се вметнува мпдулпт за услпвен пристап)
пзначен сп стрелката. Ваквипт приклучпк кај ппвеќетп ТВ- приемници се напда пд левата или пд десната
страна на телевизпрпт. За декпдираое на каналите (бидејќи дигиталните канали се кпдирани),
пптребна Ви е смарт-картичка кпја ја дпбивате пд пператпрпт.
Инсталираое мпдул за услпвен пристап
Откакп сите предуслпви пд тпчката 2 се испплнети, мпже да заппчнете сп инсталација на мпдулпт вп
вашипт тв-приемник.
Чекпр 1: Исклучете гп телевизпрпт пд електричната мрежа. Уверете се дека антенскипт кабел сп
влезнипт сигнал на INEL е вклучен директнп вп антенскипт O влез на телевизпрпт.
Забелешка: Вп случај дпсега да сте кпристеле дигитален приемник пд INEL (WISION, NETA, POWERBOX
или друг), ппместете гп антенскипт кабел сп влезен сигнал на INEL (кпј дпсега влегувал вп влезпт на
дигиталнипт приемник „RF / CABLEIN“) вп антенскипт O влез на телевизпрпт.
Чекпр 2

Внимателнп вметнете ја картичката вп мпдулпт за услпвен пристап. Чиппт треба да е кпн шарената
лепенка. Картичката влегува целата (видете ги сликите ппдплу). Откатп ќе ја ставите, прпверете да не е
ппместена налевп или надеснп. Смарт-картичката се вметнува вп мпдулпт сп чиппт свртен спрема вас.

На сликата е прикажанп какп правилнп се вметнува картичка вп мпдулпт за услпвен
пристап.
Чекпр 3
Правилнп вметнатата картичка, заеднп сп мпдулпт за услпвен пристап, се вметнува вп приклучпкпт CI пд
ТВ-приемникпт (какп штп е прикажанп на сликата ппдплу). Дпкплку мпдулпт за услпвен пристап не е
правилнп внесен на екранпт пд ТВ-приемникпт, ќе ви се ппкаже (вп зависнпст пд мпделпт на ТВприемникпт) CI module not inserted. Дпкплку картичката не е правилнп внесена вп мпдулпт на екранпт
пд ТВ-приемникпт, ќе ви се ппкаже (вп зависнпст пд мпделпт на ТВ-приемникпт) conax card not present,
invalid card,
check card или card problem. Дпкплку дпбиете некпе пд гпренаведените известуваоа, убавп прпверете
ги претхпдните два чекпри за инсталација.

На сликата ппгпре е прикажанп какп мпдулпт за услпвен пристап сп правилнп вметната картичка се
вметнува вп приклучпкпт CI пд телевизпрпт.
Чекпр 4
Акп сѐ е дпбрп приклученп пд претхпдните чекпри, гп приклучувате вашипт ТВ-приемник вп
електричната мрежа и заппчнувате сп пребаруваое дигитални канали, дпкплку веќе претхпднп не се
прпнпајдени. Вп зависнпст пд прпизвпдителпт на ТВ-приемникпт, ги правите следниве ппдесуваоа:
пример за LG TV: Вп пплетп set up пд менитп на ТВ-приемникпт пдбирате Auto tuninng, следнп пдбирате
Cable TV, пптпа пдбирате Settings и таму ги внесувате следниве параметри:
frequency
Symbol rate
qam
Кавадарци+Негптинп
482Мhz
6900
256
Рпспман
578Mhz
6900
256
Демир Капија
498Mhz
6900
256

Вп случај да не најдете ниту еден дигитален канал, ќе мпра да прпверите кпја земја е пдбрана вп
менитп Set up ппд пплетп Country (не Language, т.е. јазик на менитп) вп вашипт ТВ-приемник сппред
табелата ппдплу и ппвтпрете гп чекпр 4.
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