
Blahoželáme vám ku kúpe nového modulu CI+ CAM803. V tomto dokumente nájdete 
informácie o inštalácii a používaní modulu CI+.

Modul CAM803 dovoľuje príjem televízneho vysielania priamo na televízore so satelitným tunerom bez 
nutnosti používať ďalšie zariadenie a diaľkové ovládanie. Aby ste mohli CAM803 používať, váš televízor 
alebo prijímač musí mať satelitný tuner a slot pre podmienený prístup, ktorý podporuje CI+ 1.3 alebo 
CI+ 1.4. Televízory alebo prijímače so slotom CI nie sú podporované.

Inštalácia 
CAM803 dokáže riadiť zoznam kanálov Skylinku pomocou funkcie operátorského profilu. Pokiaľ však váš 
televízor/satelitný prijímač disponuje funkciou Skylink FastScan, odporúčame ju nechať aktívnu a namiesto 
CAM803 spravovať zoznam kanálov vo východiskom stave. Pokiaľ váš televízor alebo prijímač funkciu Skylink 
FastScan nepodporuje, nechajte váš zoznam kanálov spravovať CAM803 (funkcia musí byť podporovaná 
TV prijímačom).

Televízor/prijímač je už nainštalovaný
Ak ste televízor nainštalovali už skôr a používali ste modul CI+ (napríklad ak meníte starší modul CI):

1. Vložte CAM803 do televízora alebo prijímača.
2. Po zobrazení výzvy pre načítanie profilu operátora z modulu CAM vyberte možnosť Nie.
3. Prepnite na Jednotku HD.
4. Signál sa aktivuje v priebehu niekoľkých minút.

Inštalácia nového TV prijímača s FastScanom
Pri inštalácii nového televízora/prijímača alebo po obnovení továrenského nastavenia vykonajte 
novú inštaláciu:

1. Ešte pred uvedením TV prijímača do továrenského nastavenia vyberte modul zo slotu CI+.
2. Najskôr svoj televízor alebo prijímač nakonfigurujte na príjem programov Skylinku. Postupujte podľa 

pokynov uvedených v návode televízora alebo prijímača.
3. Potom vložte CAM803.
4. Po zobrazení výzvy pre načítanie profilu operátora z modulu CAM vyberte možnosť Nie.
5. Prepnite na Jednotku HD. 

Používanie zoznamu kanálov CAM803 (TV bez FastScanu)
Ak váš televízor alebo prijímač nepodporuje automatickú inštaláciu zoznamu kanálov FastScan Skylink, 
môžete použiť zoznam kanálov integrovaný v module. Postupujte takto:

1. Umiestnite CAM803 do televízora alebo prijímača.
2. Potvrďte ponuku načítania profilu operátora z CAM výberom Áno a zoznam kanálov sa do TV alebo 

prijímača načíta cez CAM803. 
Poznámka: V menu TV musí byť správne nakonfigurovaný satelitný príjem.
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Nastavte rodičovskú kontrolu 
Modul obsahuje kód rodičovskej kontroly, ktorý umožňuje blokovať programy pre dospelých (erotické alebo 
násilné scény) mladým divákom. Východiskový kód rodičovskej kontroly je „1234“. 

Po inštalácii odporúčame tento kód zmeniť:

1. Prejdite do ponuky televízora a prejdite do nastavení CAM (ďalšie informácie nájdete v príručke k televízoru).
2. Vyberte „Rodičovský zámok“ a „Zmeniť PIN“.
3. Vyberte požadovaný vek rodičovskej kontroly a stlačte OK. 

Poznámka: Informácie o vekovom obmedzení poskytujú prevádzkovatelia vysielania a môžu sa líšiť od vášho očakávania.

Riešenie problémov
Problém Riešenie

Žiadne potvrdenie pri vložení modulu –  Niektoré televízory potvrdenia nezobrazujú.
–  Skontrolujte, či je modul vložený správne, alebo modul vložte znovu.
–  Skontrolujte v menu televízora, či je modul načítaný. Názov menu sa 

môže líšiť (napr. bežné rozhranie, podmienený prístup atď.).

Žiadny obraz / kódovaný signál / 
overenie sa nepodarilo (chyba 12)

–  Prepnite televízor na Jednotku HD a počkajte niekoľko minút. Ak je 
vaše predplatné aktívne, obraz sa za niekoľko minút objaví.

–  Ak problémy pretrvávajú: vyberte modul z televízora a znovu ho vložte.

Zoznam kanálov Skylink nie je možné 
načítať

–  Skontrolujte, či je vybraný správny zoznam kanálov.
–  Niektoré televízory nepodporujú prednastavený zoznam kanálov.
Poznámka: Tieto kroky nájdete v príručke k televízoru alebo na webe dodávateľa TV.

Nefunguje rodičovská kontrola –  Vek rodičovskej kontroly je vo východiskovom nastavení vypnutý.
–  Skontrolujte nastavenie rodičovskej kontroly.

Problémy s nahrávkami –  Funkcia nahrávania je funkciou televízora. Riešenie problémov 
nájdete v príručke k TV/prijímaču.

–  CAM803 podporuje až 2 simultánne streamy.

Zoznam kanálov nie je úplný, chýbajú 
kanály (nepoužíva sa FastScan v TV/
satelitnom prijímači)

–  Resetujte modul CAM pomocou ponuky CAM v prijímači a znovu 
nainštalujte zoznam kanálov Skylink.


