Stačí len zasunúť do televízora...

Satelitní modul
Satelitný modul
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VÝHODY MODULU:
KDE NAJDETE SLOT CI+?
KDE NÁJDETE SLOT CI+?
• Slot CI+ se na televizoru nachází ve většině
případů na boční straně a je označený jako
Common Interface. V případě HD satelitních
přijímačů je slot CI+ umístěn většinou
na přední straně za odklopnou krytkou.

• Může být označen také jako CI slot nebo
PCMCIA.

• Zkontrolujte proto, prosím, návod
k použití vašeho televizoru nebo satelitního
přijímače.

• Slot CI+ sa na televízore nachádza vo väčšine
prípadov na bočnej strane a je označený ako
Common Interface. V prípade HD satelitných
prijímačov je slot CI+ väčšinou umiestnený
na prednej strane za odklopnou krytkou.

• Dekódování satelitního vysílání Skylink

• Dekódovanie satelitného vysielania Skylink

v HD kvalitě (dekódovací systém ViacessOrca).

• Přenos digitálního televizního vysílání přímo
do TV přijímačů, bez nutnosti připojení dalšího
zařízení (Set Top Box) a dalšího dálkového
ovladače.

• Možnost použití modulu v satelitním přijímači
s CI/CI+ slotem.

• Skylink READY.

v HD kvalite (dekódovací systém ViacessOrca).

• Prenos digitálneho televízneho vysielania priamo
do TV prijímačov, bez nutnosti pripojenia ďalšieho
zariadenia (Set Top Box) a ďalšieho diaľkového
ovládača.

• Možnosť použitia modulu v satelitnom prijímači
s CI/CI+ slotom.

• Skylink READY.

• Môže byť tiež označený aj ako CI slot alebo
PCMCIA.

• Skontrolujte preto, prosím, prípadne návod
k použitiu vášho televízora alebo satelitného
prijímača.
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Stačí jen zasunout do televizoru...

SATELIT. MODUL
CAM701
Licencovaný dekódovací modul pro příjem
satelitní televize Skylink v HD kvalitě
Licencovaný dekódovací modul pre príjem
satelitnej televízie Skylink v HD kvalite

Jednoduchá
instalace
Jednoduchá
inštalácia

Integrovaná dekódovácí
karta Skylink

Integrovaná dekódovacia
karta Skylink

Záruka

OBSAHUJE
DEKÓDOVACÍ
KARTU Skylink!
OBSAHUJE
AJ DEKÓDOVACIU
KARTU Skylink!

Vážený zákazníku, zakoupili jste si satelitní
dekódovací modul CAM701, který je určen pro
přístup k programům satelitní televize Skylink.

Vážený zákazník, kúpili ste si satelitný
dekódovací modul CAM701, určený pre prístup
k programom satelitnej televízie Skylink.

Pro provedení všech zákaznických úkonů je
důležité znát číslo vaší dekódovací karty Skylink.
Ta je již vložena v dekódovacím modulu a její číslo
najdete na samolepce na spodní straně modulu
anebo přímo na tomto balení.

Pre vykonanie všetkých zákazníckych úkonov je dôležité poznať číslo svojej dekódovacej karty Skylink.
Tá je už priamo vložená v dekódovacom module a jej
číslo nájdete na bielej nálepke na spodnej strane
modulu, prípadne priamo na tomto obale.

PRO ZPROVOZNĚNÍ
SATELITNÍ TELEVIZE
JE ZAPOTŘEBÍ:

PRE SPREVÁDZKOVANIE
SATELITNEJ TELEVÍZIE JE
POTREBNÉ:

OVĚŘENÍ KOMPATIBILITY:
Na vašem televizoru, popř. satelitním
přístroji, nalaďte programy poskytovatele
Skylink, správné naladění ověřte přepnutím
na program ČT24HD. Po úspěšném naladění
vložte dekódovací modul do přístroje.
Modul nevsunujte silou, mohlo by dojít
k jeho poškození. Pokud je modul do
přijímače vložen správně, objeví se zpráva
o probíhajícím ověřování, které může trvat
několik minut.
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OVERENIE KOMPATIBILITY:
Na vašom televízore, popr. satelitnom
prístroji, nalaďte programy poskytovateľa
Skylink. Správne naladenie si overte
prepnutím na program TA3. Po úspešnom
naladení vložte dekódovací modul do
prístroja. Modul nevsúvajte silou, mohlo by
dôjsť k jeho poškodeniu. Pokiaľ je modul do
prijímača vložený správne, objaví sa správa
o prebiehajúcom overovaní, ktoré môže trvať
niekoľko minút.

ZAREGISTROVAT SE:
Registraci provedete velmi jednoduše
v Zákaznické zóně (http://zona.skylink.cz)
ve dvou krocích:
• Vyplňte Registrační formulář
• Uhraďte Registrační poplatek – jeho výše
závisí od účelu, pro který bude dekódovací
karta používána. Konkrétní sumy najdete
vždy v Ceníku na www.skylink.cz.
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ZAREGISTROVAŤ SA:
Zaregistrujete sa veľmi jednoducho
v Zákazníckej zóne (http://zona.skylink.sk)
v dvoch krokoch:
• Vyplňte Registračný formulár
• Uhraďte Registračný poplatok – jeho
výška závisí od účelu, pre ktorý bude karta
používaná. Konkrétne sumy nájdete vždy
v Cenníku na www.skylink.sk.

PŘEDPLATIT LIBOVOLNÝ PROGRAMOVÝ
BALÍČEK ANEBO UHRADIT SERVISNÍ
POPLATEK:
Předplaťte si libovolný programový balíček
anebo uhraďte Servisní poplatek. Můžete
si vybrat z bohaté nabídky programových
balíčků Skylink uvedených na www.skylink.cz.
Pokud si vystačíte jen se základními českými
a slovenskými programy, které obsahuje
balíček Digital, stačí uhradit jen Servisní
poplatek.

3

PREDPLATIŤ SI ĽUBOVOĽNÝ PROGRAMOVÝ
BALÍČEK ALEBO UHRADIŤ SERVISNÝ
POPLATOK:
Predplaťte si ľubovoľný programový balíček
alebo uhraďte Servisný poplatok. Môžete
si vybrať z bohatej ponuky programových
balíčkov Skylink uvedených na www.skylink.sk.
Ak si vystačíte len so základnými českými
a slovenským programami, ktoré obsahuje
balíček Digital, stačí uhradiť len Servisný
poplatok.

