CA-MODUL és DEKÓDOLÓ KÁRTYA
ÜZEMBE HELYEZÉSE
Mielőtt megpróbálja a TV készülékébe behelyezni
a CA-modult bizonyosodjon meg arról, hogy a TV készüléke
valóban alkalmas-e a fogadására. Erről a készülék használati
utasításában vagy a gyártótól kaphat információt.

3. A legtöbb készüléknél úgy kell behelyezni a modult, hogy az
előlapja a fal felé, a vonalkódos rész pedig a TV kijelzője felé álljon.
Ritka esetben, de néhány TV készülék esetén előfordulhat, hogy a CA-modult fordítva
kell behelyezni. Egyes TV-k esetében a foglalat matricával van leragasztva, vagy néhány
Samsung készülék esetén a gyári dobozában található egy külön adapter, amit a TV
hátuljára kell csatlakoztatni a TV készülék útmutatója alapján.

4. Ütközésig, óvatosan tolja be a CA-modult TV készülék COMMON
INTERFACE nyílásába. Hagyja azt a nyílásban.

1. Helyezze be a sárga dekódoló kártyát a CA-modulba a képen (1)
látható módon, úgy, hogy a kártyán található aranyszínű chip a modul
felé nézzen, illetve kártya előlapja (TARR logós oldal) és a CA-modul
(conax) előlapja is felfelé nézzen.
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2. Keresse meg a TV-n a Common Interface bemenetet (2), amelybe
a CA-modult megfelelően behelyezheti.

Ha nem megfelelően helyezi be a modult a nyílásba, megsérülhet
a CA-modul és a TV készüléke is.
A helyes behelyezésről úgy győződhet meg, hogy a foglalatban
található vezető sín és a CA-modul oldalán található bevágás
irányát figyelembe veszi.

Amikor bekapcsolja a TV-készüléket, a modul aktiválása eltarthat néhány percig.
A behelyezés után a TV felismeri a modult és erről egy tájékoztató üzenet jelenik meg
a képernyőn. Ha a modul behelyezésre került, akkor megtekintheti az dekódoló kártya
által támogatott kódolt csatornákat, amelyek az előfizetett csomagjában elérhetők.
A modul és az dekódoló kártya kizárólag az adott TV készülékhez használható.
Amennyiben 5 perc után sem indul el az élő adás, úgy ellenőrizze a behelyezést
vagy keresse telefonos ügyfélszolgálatunk a 1223-as számon.
Ha az ügyfélszolgálatunkhoz fordul segítségért, kérjük, hogy a bejelentés
leadásakor diktálja be azt a hibaüzenetet, amit ilyenkor az adás helyett
a képernyőn lát: Például: Nincs hozzáférés Hibakód: 5

Nézze meg videós útmutatónkat a CA-modul behelyezéséről
weboldalunkon a TARR.HU/CA-MODUL oldalon.

