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Vážený klient,

ďakujeme Vám za objednanie UPC Televízie. Vybrali ste si CA modul, 
vďaka ktorému môžete na moderných plazmových a LCD televízoroch 
sledovať širokú ponuku televíznych staníc bez ďalšieho zariadenia 
na príjem digitálneho signálu. CA modul Vám umožní sledovať 
aj TV stanice vysielajúce v HD rozlíšení. 

Užite si každú chvíľu s UPC.

Obsah balenia
• CA modul CONAX spoločnosti SmIT
• prístupová karta UPC (karta už môže byť vložená v CA module)
• návod na inštaláciu

V prípade nekompletného balenia kontaktujte, prosím, Klientské centrum UPC  
na tel. čísle 02/ 594 22 222.

Dôležité upozornenie
Použitie CA modulu s prístupovou kartou je možné len za predpokladu, že váš TV prijímač 
je vybavený DVB–C tunerom na príjem signálu digitálnej káblovej televízie a  „šachtou“— 
CI alebo CI+ slotom (CI—Common Interface), do ktorého sa CA modul zasunie pri vypnutom 
TV prijímači! 

Verzie CA modulov : 

   - CI je možné použiť v TV prijímačoch so slotom podporujúcim buď verziu CI, alebo CI+
   - CI+ je možné použiť len v TV prijímačoch so slotom podporujúcim verziu CI+

V technickej špecifikácii TV prijímača nájdete, akú verziu CA modulu podporuje daný 
TV prijímač. 

 
Niektoré TV programy sú vysielané v tzv. vysokom rozlíšení (HD). Aby TV prijímač mohol 
zobraziť takéto programy, musí byť schopný spracovať signál v kompresnom  formáte MPEG4. 
Túto informáciu nájdete v technickej špecifikácii k danému TV prijímaču. 

Prístupová karta UPC je len zapožičaná a naďalej zostáva majetkom spoločnosti UPC. 
Po ukončení zmluvného vzťahu je potrebné kartu vrátiť späť. 

Stručný popis jednotlivých krokov inštalácie TV prijímača a CA modulu je popísaný v tomto 
návode.

1 

CA modul verzia CI CA modul verzia CI+



Stručný návod na inštaláciu CA modulu
 
Príprava inštalácie 
Pripravte si CA modul s kartou a návod na použitie Vášho TV prijímača.
Sériové číslo CA modulu a karty UPC, ktoré je uvedené na odovzdávacom protokole, 
si uschovajte a používajte ho pri komunikácii s UPC.
   
Prepojenie TV a zásuvky UPC 
Do zásuvky UPC, do výstupu označeného TV, pripojte anténny kábel. Druhý koniec 
zapojte do vstupu pre anténu vo vašom TV prijímači, väčšinou označeného písmenami 
ANT IN.

 Vloženie karty UPC do CA modulu 
Skontrolujte, či je karta UPC vložená do CA modulu čipom dovnútra a smerom 
nahor k obrázku na CA module. 
Karta nesmie z CA modulu vyčnievať, zostane viditeľná len vo vykrojení modulu. 

1

2

3

2 

TYP 2

TYP 1



Vloženie CA modulu s kartou do prijímača 
CA modul je potrebné zasunúť do CI slotu v TV prijímači spôsobom, aký je zobrazený
na obrázku. Kde presne sa nachádza CI slot na konkrétnom TV prijímači, zistíte
v návode dodanom k TV prijímaču. Zasúvať alebo vyťahovať CA modul z CI slotu 
TV prijímača je možné iba pri vypnutom TV prijímači, aby sa predišlo jeho poškodeniu!

V prípade potreby je možné vytiahnuť len samotnú prístupovú kartu z CA modulu,
ktorá je už vložená, aj pri zapnutom TV prijímači. Pri opätovnom zasunutí je potrebné 
dbať na správnu orientáciu karty!

Ladenie TV prijímača

1. Inštaláciu digitálnych TV programov vykonajte podľa návodu na inštaláciu k danému 
   TV prijímaču.

2. Zvoľte automatický spôsob ladenia TV prijímača.

3. V menu ladenia TV prijímača vyberte ako zdroj signálu kábel alebo DVB-C,  
    typ signálu digitálny. 
 
TIP: pre manuálne ladenie nastavte tieto parametre siete UPC: 
       - počiatočná rýchlosť: 370 MHz 
       - modulácia: 256 QAM 
       - prenosová rýchlosť: 6 900

4. Po skončení ladenia TV prijímača je možné niektoré slovenské programy sledovať 
    ihneď, ostatné TV programy sa sprístupnia v priebehu asi 30 až 60 minút, počas 
    ktorých je potrebné ponechať TV prijímač zapnutý.

5. Po ukončení ladenia TV prijímača sú programy zoradené v závislosti od vybraného  
    TV prijímača.
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Riešenie problémov
 
TV prijímač nenájde CA modul a kartu UPC
Správnosť vloženia modulu s kartou sa dá overiť cez menu TV prijímača. CI slot (bežné 
rozhranie) hlási pri správnom vložení CONAX (v závislosti od vybraného TV prijímača), 
pri chybnom vložení sa môže objaviť CHECK CARD-CARD PROBLEM (v závislosti 
od vybraného TV prijímača). Odporúčame skontrolovať, či je TV prijímač naozaj 
vybavený DVB-C tunerom. Ďalšou možnosťou je nesprávne zasunutá prístupová karta 
v CA module alebo nesprávne zasunutý CA modul. 
 
TV prijímač nemá naladené všetky stanice
Skontrolujte káblové pripojenie TV prijímača k sieti UPC. TV prijímače väčšinou 
nezaznamenajú, že v sieti UPC je k dispozícii nový multiplex (balík programov). 
Preto je po zmenách v sieti a pri pridávaní programov zo strany UPC vhodné spustiť 
manuálne ladenie TV prijímača alebo aktualizáciu programov. Pri manuálnom nastavení 
je potrebné zadať technické údaje príslušného multiplexu.

TV prijímač nezobrazuje programovú ponuku pre káblový/DVB-C tuner
V menu TV prijímača vyberte Továrenské (výrobné, obnovenie) nastavenia a zmeňte 
región ladenia. Namiesto Slovenská republika zadajte Švédsko, prípadne inú krajinu 
(Česká republika, Nemecko, Švajčiarsko) alebo žiadnu (dve pomlčky).

Programová ponuka nie je celá dostupná 
TV prijímač nezobrazí všetky programy. Zobrazuje len časť slovenských programov. 
Nechajte zapnutý kanál Jednotka a kontaktujte zákaznícku linku 02/594 22 222.
 
Programová ponuka nie je vôbec dostupná
TV prijímač nezobrazí žiadne stanice. Skontrolujte zapojenie anténneho kábla 
zo zásuvky UPC do vášho TV prijímača. Spustite automatický alebo manuálny spôsob 
ladenia TV prijímača.
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CT 1 Název pořadu

Název pořadu

Název pořadu

Název pořadu

Název pořadu

Název pořadu

CT 2

NOVA

Prima

CT 24

HD+ SD

Typ kanálu Zvětšený obraz Vybrat Nástroje Další program

Ukážka radenia TV staníc výrobcu TV prijímača Philips Ukážka radenia TV staníc výrobcu TV prijímača Samsung



5 

Ponuka doplnkových funkcií UPC nie je úplná alebo je obmedzená 
Programový sprievodca (EPG), spôsob zoradenia programov, vekové obmedzenie 
programov pre dospelých a ďalšie doplnkové funkcie nemusia zodpovedať funkcionalite 
set-top boxov dodávaných od UPC. Tieto funkcie závisia od vybavenia vášho TV prijímača. 

Bezpečnostné pokyny
Tento výrobok zodpovedá normám CE o rádiomagnetickej kompatibilite a zaistením 
ochrany pred úrazom. Napájanie CA modulu je zabezpečené cez CI slot a je dané jeho 
kompatibilitou.
 
Reklamačné podmienky
Prípadná reklamácia CA modulu sa riadi reklamačným poriadkom, ktorý nájdete
vo Všeobecných podmienkach spoločnosti UPC. Aktuálne podmienky sú uvedené
na www.upc.sk — Info pre užívateľov.

http://www.upc.sk

