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1. Introducere
Modulul CI+, este produs de SMiT pentru Orange. Cuplat cu 
un card TV autorizat Orange (denumit [i card de vizionare), \]i 
ofer` acces la programe criptate. Acest modul este compatibil 
doar cu televizoare certificate CI+. Po]i verifica compatibilitatea 
televizorului t`u accesånd site-ul www.orange.ro.

Instruc]iuni de instalare
 Introdu cardul TV primit \n modulul CI+, cu pinii de contact 
\n sus [i orienta]i spre partea frontal` a acestuia, conform 
simul`rii de mai jos

 Asigur`-te ca modulul CI+ 
este introdus pân` la cap`t 
[i \n mod corect \n slotul CI+ 
al televizorului t`u 
(la contact ar trebui 
sa se aud` un click)  

Aten]ie! 
Nu for]a modulul deoarece ri[ti deteriorarea acestuia!

 Dac` modulul CI+ a fost introdus corect, pe ecran va ap`rea 
un mesaj de autentificare
 Procesul de autentificare poate dura cåteva minute de la 
prima introducere a modulului \n televizor. Dup` finalizarea 
acestuia po]i utiliza televizorul
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2. Meniul modulului CI+ 
Dup` finalizarea instal`rii, în meniul televizorului vei descoperi  
o sec]iune cu informa]ii [i set`ri dedicat` modulului CI+.
Pentru detalii cu privire la modul de accesare al meniului te 
rug`m sa consul]i manualul televizorului t`u.

Set`ri
 Limb` 
Pentru selectarea limbii de utilizare a meniului, po]i alege \ntre 
romån`, englez` sau maghiar`.

 Control Parental 
Aceast` op]iune \]i permite restric]ionarea con]inutului TV 

 prin setarea unui cod PIN de 4 cifre.  
Codul PIN este necesar pentru a viziona canalele TV restric]ionate 
- aflate în afara evalu`rilor parentale.

 Informa]ii despre modulul CI+ 
În aceast` sec]iune se reg`sesc informa]ii legate de seria 
modulului [i a cardului de vizionare, cât [i despre versiunea de 
software.

 În plus, în acest meniu exist` [i sec]iunea de actualizare
software, pe care o po]i folosi pentru desc`rcarea manual` 
a unei noi versiuni de software.
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3. Întreb`ri frecvente 

 Pe www.orange.ro g`se[ti o list` actualizat` 
a televizoarelor compatibile.

 Verific` dac` modulul este introdus corect în televizorul t`u
 Verific` modul de input/surs` al televizorului astfel încât acesta 
s` fie selectat pe TV

 Verific` dac` ai conectat cablul de semnal \n mod corespunz`tor 
la televizorul t`u

 Cardul de vizionare nu este introdus în modulul CI+ sau poate 
fi inserat necorespunz`tor. Introdu cardul de vizionare conform 
instruc]iunilor.

Unde pot verifica dac` televizorul meu este compatibil  
cu modulul CI+ de la Orange?

Ce fac dac` nu am nici imagine [i nici sunet simultan?

Ce fac dac` pe ecran apare mesajul “Lips` semnal”?

 

Ce fac dac` pe ecran apare mesajul 
“Te rug`m s` introduci cardul de vizionare (1)”?
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 Cardul de vizionare nu a fost introdus corect. Introdu cardul de 
vizionare conform instruc]iunilor.

Ce fac dac` pe ecran apare mesajul “Cardul de vizionare nu 
poate fi citit. Te rog s` verifici dac` este introdus corect. (2)”?

 Asigur`-te c` în modulul CI+ este introdus corespunz`tor 
cardul de vizionare Orange

 Te rug`m s` verifici dac` în modulul CI+ este introdus un card 
de vizionare Orange

Ce fac dac` pe ecran apare mesajul “Cardul de vizionare 
nu este autorizat pentru utilizarea în acest receiver.  
Te rug`m s` contactezi Serviciul Clien]i.(14) ”?

Ce fac dac` pe ecran apare mesajul “Cardul inserat  
nu este un card de vizionare (25)”?

Aten]ie!
Dac` nu reu[e[ti s` solu]ionezi problema în urma consult`rii  
solu]iilor de mai sus, contacteaz` Serviciul Clien]i prin apel  
telefonic la 300 (gratuit \n re]eaua Orange) sau 0374 300 300  
(tarif normal). 
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În conformitate cu legisla]ia \n vigoare:

 Utilizatorii de echipamente electrice [i electronice sunt  
obliga]i s` colecteze separat de[eurile de echipamente electrice 
[i electronice, fiind strict interzis` aruncarea acestor de[euri  
\mpreun` cu de[eurile municipale nesortate (gunoi menajer);

 În calitate de utilizatori ai echipamentelor electrice [i electronice, 
bateriilor [i acumulatorilor achizi]iona]i de la Orange,  
ai responsabilitatea de a preda de[eurile acestor produse \n 
mod gratuit la punctele speciale de colectare autorizate.  
Astfel, vei ajuta la conservarea resurselor naturale,  
reducerea polu`rii [i protejarea s`n`t`]ii popula]iei;

 De[eurile de echipamente electrice [i electronice, baterii [i 
acumulatori sunt nocive, con]inând substan]e periculoase cu 
consecin]e negative asupra mediului \nconjur`tor [i s`n`t`]ii 
omului;

 Simbolul pubelei cu ro]i barat` cu 2 linii \n form` 
de X, ca \n imaginea de mai jos, indic` faptul c`  
echipamentele electrice [i electronice, bateriile [i 
acumulatorii fac obiectul unei colect`ri separate.
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