
Blahopřejeme vám k zakoupení nového modulu CI+ CAM803. V tomto dokumentu 
naleznete informace o instalaci a používání modulu CI+.

Modul CAM803 umožňuje příjem televizního vysílání přímo na televizoru se satelitním tunerem bez nutnosti 
použití dalšího zařízení a dálkového ovladače. Abyste mohli CAM803 používat, váš televizor nebo přijímač 
musí mít satelitní tuner a slot pro podmíněný přístup, který podporuje CI+ 1.3 nebo CI+ 1.4. Televizory nebo 
přijímače se slotem CI nejsou podporovány.

Instalace 
CAM803 umí řídit seznam kanálů Skylinku pomocí funkce operátorského profilu. Pokud však váš televizor / 
satelitní přijímač disponuje funkcí Skylink FastScan, doporučujeme ji nechat aktivní a namísto modulu 
CAM803 spravovat seznam kanálů ve výchozím stavu. Pokud váš televizor nebo přijímač funkci Skylink 
FastScan nepodporuje, nechte seznam kanálů spravovat CAM803 (funkce musí být podporována TV 
přijímačem). 

Televizor/přijímač je již nainstalován
Pokud jste televizor nainstalovali již dříve a používali jste modul CI+ (například pokud měníte starší modul CI):

1. Vložte CAM803 do televizoru nebo přijímače.
2. Po zobrazení výzvy k načtení profilu operátora z modulu CAM vyberte možnost Ne.
3. Přepněte na ČT1.
4. Signál se aktivuje během několika minut. 

Instalace nového TV přijímače s funkcí FastScan
Při instalaci nového televizoru/přijímače nebo po obnovení továrního nastavení proveďte novou instalaci:

1. Ještě před uvedením TV přijímače do továrního nastavení vyjměte modul ze slotu CI+.
2. Nejprve svůj televizor nebo přijímač nakonfigurujte na příjem programů Skylinku. 

Postupujte podle pokynů uvedených v návodu televizoru nebo přijímače.
3. Poté vložte CAM803.
4. Po zobrazení výzvy k načtení profilu operátora z modulu CAM vyberte možnost Ne.
5. Přepněte na ČT1. 

Používání seznamu kanálů CAM803 (TV bez FastScanu)
Pokud váš televizor nebo přijímač nepodporuje automatickou instalaci seznamu kanálů FastScan Skylink, 
můžete použít seznam kanálů integrovaný v modulu. Postupujte takto:

1. Umístěte CAM803 do televizoru nebo přijímače.
2. Potvrďte nabídku načtení profilu operátora z CAM volbou Ano a seznam kanálů se do TV nebo přijímače 

načte přes CAM803. 
Poznámka: V menu TV musí být správně nakonfigurovaný satelitní příjem.
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


