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Vážený kliente,
děkujeme Vám za objednání Digitální kabelové televize od společnosti UPC.
Pro příjem programů jste zvolil CA modul, díky kterému můžete v moderních plazmových
a LCD televizorech sledovat širokou programovou nabídku bez dalšího zařízení pro příjem
digitálního signálu. CA modul Vám umožní také sledovat programy v nejvyšší
HD kvalitě zcela ZDARMA.

3) Vložení CA modulu s kartou UPC do TV přijímače
CA modul s vloženou kartou se vkládá do slotu televize,
který je umístěný na boku nebo na zadní straně
TV přijímače (podle typu TV přijímače).

Vaše UPC
Obsah balení
• CA modul CONAX od společnosti SmIT
• Přístupová karta UPC (karta může být vložena v CA modulu)
• Návod na instalaci
V případě nekompletního balení kontaktujte Klientské centrum UPC na telefonu 241 005 100.
Důležité upozornění
CA modul je určen pro vložení do TV přijímače vybaveného tunerem DVB-C pro příjem digitální kabelové
televize a CI (common interface) slotem.
Některé programy jsou vysílány v tzv. vysokém rozlišení (HD). Pro správné naladění a příjem musí být
Váš TV přijímač vybaven tunerem, který zpracuje signál v kompresním formátu MPEG2 (pro standardní
rozlišení) a MPEG4 (pro vysoké/HD rozlišení).

4) Ladění TV přijímače
Připravte si návod k použití Vašeho TV přijímače
a postupujte podle instrukcí v něm uvedených.
V manuálním ladění si nastavte parametry sítě UPC:
počáteční (startovací) frekvence:
170,50 MHz
modulace:
64 QAM
přenosová rychlost (symbol rate):
5 000
Síťové ID nezadávejte.
TV přijímač si po spuštění ladění uloží
všech více než 110 TV programů
a více než 25 rozhlasových stanic.

CA modul a karta UPC neslouží k příjmu signálu šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů
nebo satelitní televize.
Přístupová karta UPC (včetně CA modulu*) je zapůjčena a nadále
zůstává majetkem společnosti UPC. Po ukončení dodávky služeb
je zapotřebí kartu UPC vrátit na adresu:
UPC Česká republika, s.r.o., Kostomlátecká 20/39, 288 02 Nymburk.
* v případě zakoupení zůstává CA modul ve vlastnictví klienta

Stručný návod na instalaci CA modulu
1) Příprava instalace
Připravte si CA modul s kartou, návod k instalaci CA modulu a návod k použití Vašeho TV přijímače.
Sériové číslo CA modulu a karty UPC, které je uvedeno na zakázkovém listu si uschovejte a používejte
při komunikaci s UPC.

Karta nesmí z CA modulu vyčnívat, zůstane vidět pouze ve vykrojení modulu.

Frekvence
Modulace
Symbolrate
Typ vyhledávání
Typ vysílání
Spustit vyhledávání

170,5 MHz (0..9)
64 QAM
5 000
Síť
Všechno
99 %
97 %

Úroveň signálu
Kvalita signálu

5) Sledování programů UPC
Aktivací karty v CA modulu a TV přijímači začíná 10denní volné vysílání všech nabízených programů
(kromě 24hodinových verzí programů pro dospělé).
Po úvodním 10denním období budou dostupné programy podle smluvně sjednané programové nabídky. Řazení programů je dáno výrobcem TV přijímače.
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2) Vložení karty UPC do CA modulu
Zkontrolujte, zda je karta UPC vložena do CA modulu čipem dovnitř
a směrem nahoru k obrázku na CA modulu.

Manuální vyhledávání
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Ukázka řazení programů od výrobce TV přijímače Philips
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Zvětšený obraz

Název pořadu
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Ukázka řazení programů od výrobce TV přijímače Samsung

