Посібник користувача
Модуль умовного доступу Т2
Шановний покупець!
Ви придбали модуль умовного доступу Т2, що значною мірою розширює можливості Вашого перегляду Цифрового
ефірного телебачення України.
Важливо!	Модуль призначений для використання в мережі ефірного телебачення України виключно з
телевізійними приймачами, що підтримують стандарт мовлення DVB-T2 та мають слот CI+.
Для підключення модуля до Вашого телевізійного приймача, пошуку та налаштування каналів
користуйтеся Інструкцією Користувача для Вашого телевізійного приймача.
Зверніть увагу:	Модуль вже попередньо активований та не потребує встановлення додаткових смарт-карток.
Модуль не є самостійним пристроєм. Його призначення — надати Вам права на перегляд
кодованих національних каналів, що транслюються оператором телебачення та приймаються
Вашим телевізійним приймачем.
Додатково звертаємо увагу на наступне:
Назва слоту на телевізійному приймачі залежить від виробника. Можливі варіанти: CI+, Common Interface, CAM
та інші;
Важливо правильно зорієнтувати модуль відносно слоту – контактами до слоту, кольоровою етикеткою
з логотипом «Т2» згідно з маркуванням та вказівками на телевізійному приймачі. Модуль повинен буди
вставлений до фіксації у слот, але без зайвих фізичних зусиль;
Некоректне встановлення та вилучення модуля може призвести до пошкодження модуля або телевізійного
приймача.
Користування
Підключений до телевізійного приймача модуль не потребує додаткових налаштувань.
Після включення телевізійного приймача виконується автоматична ініціалізація модуля. При цьому на екрані
телевізійного приймача може з‘явитися повідомлення щодо результату ініціалізації, яке, зазвичай, зникає через
короткий проміжок часу.
Лінія технічної підтримки постачальника: (044) 238-61-50 (тарифікація дзвінка згідно з тарифами Вашого оператора зв‘язку).

Посібник користувача
У процесі користування на екрані телевізійного приймача можуть відображатися інформаційні повідомлення від
модуля. Найбільш типові:
Тимчасово відсутні права на перегляд кодованого каналу. Код повідомлення Е030. Причина виникнення:
модуль не використовувався деякий час. Таке повідомлення повинно автоматично зникнути з екрану протягом
2-3 хвилин.
Права доступу до каналу відсутні. Код повідомлення Е016. Причина виникнення: канал не входить до переліку
безкоштовних. Для інформації щодо отримання прав доступу до платних каналів зверніться до сторінки в
Інтернеті www.efirt2.tv, або до служби інформаційної підтримки оператора телебачення.
За додатковою інформацією з питань експлуатації модуля звертайтеся на Інтернет-сторінку постачальника
www.strong.tv
Гарантійне обслуговування
Враховуючи високу якість, надійність і ступінь безпеки продукції «STRONG», фактичний термін експлуатації виробу
може значно перевищувати його офіційний термін Гарантійного обслуговування.
Вся продукція «STRONG», що призначена для реалізації в Україні, виготовлена з урахуванням умов експлуатації в цій
країні.
Просимо Вас звернути увагу на важливість правильного встановлення та експлуатації виробу, як для його подальшої
надійної роботи, так і для отримання гарантійного обслуговування.
Щоб уникнути непорозумінь щодо отримання послуг по гарантійному обслуговуванню, переконливо просимо Вас
уважно ознайомитися з Посібником Користувача виробу, умовами гарантійних зобов'язань, а також перевірити
правильність заповнення Гарантійного талону.
Гарантійний талон дійсний тільки при наявності правильно та чітко вказаних: моделі, серійного номера/коду активації
виробу, дати продажу, чітких печаток фірми продавця та підпису покупця. Серійний номер (код активації) і модель
виробу повинні відповідати номеру, зазначеному в гарантійному талоні.
При порушенні цих умов, а також у разі, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, талон
вважається недійсним.

Лінія технічної підтримки постачальника: (044) 238-61-50 (тарифікація дзвінка згідно з тарифами Вашого оператора зв‘язку).

Посібник користувача
Гарантійним талоном Постачальник підтверджує прийняті на себе зобов'язання щодо задоволення вимог споживачів
по гарантійному обслуговуванню виробу. Всі умови гарантійних зобов'язань діють в рамках чинного законодавства про
захист прав споживачів і регулюються законодавством України.
Постачальник залишає за собою право відмовити в гарантійному обслуговуванні виробу у випадку недотримання Умов
гарантійних зобов'язань, наведених нижче.
Умови гарантійних зобов'язань.
1. Гарантійне обслуговування, що надається Постачальником виключно через Авторизовані Сервісні Центри,
поширюється лише на продукцію, призначену для експлуатації на території України.
2. Постачальник забезпечує гарантійне обслуговування виробу починаючи з дати його продажу на протязі всього
Гарантійного терміну при умові відсутності порушень даних Умов.
3. Постачальник забезпечує гарантійне обслуговування виробу при наданні Користувачем у комплекті виробу
непошкодженої оригінальної упаковки Постачальника, компонентів обладнання, що постачалися разом з виробом,
та при правильно заповненому гарантійному талоні.
4. Постачальник не несе гарантійні зобов'язання на вироби в наступних випадках:
при порушенні правил та умов встановлення та експлуатації виробу, викладених в Інструкції Користувача;
якщо пошкодження виробу викликані невідповідністю стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних,
кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів;
якщо пошкодження виробу викликані дією природних явищ (гроза, ураган і т.і.), необережними або
навмисними діями споживача або третіх осіб;
якщо виріб має сліди механічного ушкодження, спроб стороннього ремонту, розкриття і т.і.;
якщо знайдені ушкодження спричинені потраплянням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин,
комах та ін.;
якщо пошкодження виробу спричинені зміною конструкції, програмного забезпечення або схеми виробу, які
не передбачені виробником;
якщо виріб, призначений для особистих (побутових) потреб, використовувався для здійснення
підприємницької діяльності, а також в інших цілях, які не відповідають його прямому призначенню.
Лінія технічної підтримки постачальника: (044) 238-61-50 (тарифікація дзвінка згідно з тарифами Вашого оператора зв‘язку).

Гарантійний талон
Гарантійний термін обслуговування – 12 місяців
Виріб
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Справний виріб у повному комплекті з інструкцією по експлуатації отримав; з умовами гарантії ознайомлений:
Підпис покупця
УВАГА!	Шановний покупець, будь ласка, вимагайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон
При виникненні запитань щодо гарантійного обслуговування або працездатності виробу, рекомендуємо Вам
звертатися до Головного Сервісного Центру:
м. Київ, 04119, Вул. Сім’ї Хохлових, 11/2; тел.: (044) 228-24-73, факс: (044) 238-61-32
або в Авторизовані Сервісні Центри Постачальника.
Лінія технічної підтримки постачальника: (044) 238-61-50 (тарифікація дзвінка згідно з тарифами Вашого оператора зв‘язку).

