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Atkodavimo kortelės lizdo (CAM modulio)
naudojimas



ATKODAVIMO KORTELĖS LIZDO (CAM MODULIO) NAUDOJIMAS

Jei turite naujos kartos televizorių su integruotu DVB-C skaitmeniniu imtuvu ir norite 
matyti „Cgates“ televiziją, Jums prireiks kanalų atkodavimo kortelės lizdo (toliau – 
CAM modulis), kad įdėti kanalų atkodavimo kortelę, kurią gausite iš „Cgates“. CAM 
modulį galite įsigyti patys arba taip pat gauti iš „Cgates“.

DĖMESIO: prieš dėdami CAM modulį į televizorių, paskaitykite savo televizoriaus instrukciją, 
kurioje nurodyta veiksmų seka, skirta būtent Jūsų televizoriui. Žemiau pateikiame dažniausiai 
pasitaikančią veiksmų seką.

SVARBU: nenaudokite jėgos, jei CAM modulis nelenda! Įsitikinkite, kad stumiate jį teisinga 
kryptimi. Modulis į televizorių dažniausiai įlenda iki pusės.

1.  Įjunkite televizorių.
2. Įdėkite atkodavimo kortelę į CAM modulį, kaip nurodyta aukščiau esančioje schemoje.
3. Švelniai įstumkite CAM modulį kontaktais priekyje į televizoriuje esančią CI jungtį
    (pažymėta COMMON INTERFACE, CI arba CI-MODULE), kaip parodyta šioje schemoje:

„Cgates“ kodavimo kortelė turi būti įdėta geltonąja schema aukštyn ir nukreipta į kontaktų pusę.

KAIP ĮDĖTI ATKODAVIMO KORTELĘ Į CAM MODULĮ

KAIP ĮDĖTI CAM MODULĮ Į JŪSŲ TELEVIZORIŲ

Skaitmeninės televizijos
atkodavimo kortelė
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JEIGU NEMATOTE JOKIO VAIZDO

Jei televizija po automatinės kanalų paieškos nepradeda veikti, patikrinkite, ar teisingai atlikote 
ankstesniuose etapuose aprašytus žingsnius. Jeigu viską sujungėte teisingai, bet televizija vis tiek 
neveikia, kreipkitės „Cgates“ klientų aptarnavimo telefonu (8 5) 215 0000.

Kai kurie televizorių gamintojai reikalauja specialaus 
adapterio CAM moduliui įstatyti. Dažniausiai šis adapteris 
jau būna televizoriaus komplektacijoje. Jei tokio adapterio 
komplektacijoje nėra, jį galima įsigyti elektronikos prekių 
parduotuvėje. Lizdas šiam adapteriui įstatyti dažnai būna 
paslėptas po lipduku televizoriaus gale.

Norint matyti Jūsų užsakytus kanalus, būtina atlikti automatinę kanalų paiešką Jūsų televizoriuje.

Kanalų paieška atliekama televizoriaus pulteliu, per MENIU parinktis. Visi televizoriai turi 
skirtingas kanalų derinimo funkcijas, todėl bus daug patogiau, jei vadovausitės savo televizoriaus 
instrukcija.

„Cgates“ televizijos kabelis būtinai turi būti įstatytas į antenos lizdą televizoriuje.

Trumpa ir dažniausiai pasitaikanti instrukcija:

televizoriaus pultelyje pasirinkite Meniu > OK > Nustatymai/Transliacija > OK > Automatinė 
kanalų paieška > OK > Pasibaigus automatinei paieškai, spauskite Išsaugoti rastus kanalus > OK.

Antenos tipas – Kabelis (DVB-C), kai naudojama skaitmeninė televizija, Antena (DVB-T), kai 
naudojama antžeminė televizija;

Kanalų paieškos procese Jūsų gali būti prašoma pasirinkti papildomus nustatymus:

Kanalų tipas – Skaitmeninis;

Mokami/šifruoti kanalai – pasirinkite, kad ieškotų mokamų/šifruotų kanalų (tai ir yra Jūsų 
užsakyti kanalai);

Paieškos tipas – Automatinis;
Šalis – pasirinkite Lietuva. Jeigu šios šalies sąraše nėra arba paieškos metu rado ne visus 
kanalus, rekomenduojame pasirinkti Suomiją arba Lenkiją (netinkamai pasirinkus šalį bus 
surasta mažiau programų);

Pradinis dažnis – 258 Mhz;

Skenavimo tipas – Pilnas skenavimas.

SVARBU ŽINOTI

KAIP PALEISTI AUTOMATINĘ KANALŲ PAIEŠKĄ
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