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1. Introducere

Descriere produs

Modulul CI+, versiunea 1.3, este produs de SMiT  
pentru Orange. Acesta vine la pachet cu un Card TV Orange, 
denumit [i Smartcard, care odat` cuplat cu modulul CI+ \]i 
ofer` acces la programe criptate. Modulul CI+ este conceput 
pentru echipamente de tip STB sau IDTV cu slot CI+.

 Modulul CI+ suport` CAS, cu func]ii avansate de securizare
 L`]imea de band` a procesului TS: pân` la 96 Mbps
 Dimensiuni: card PCMCIA tip II (100mm x 54mm x 5mm)
 Conector: slot PCMCIA cu 68 de pini
 Tensiune operare: 4,5V   5,5V
 Curent consumat: < 150mA
 Consum mic: < 750mW
 Suport` actualizare software SSU OTA

Standarde
 Plug and Play
 Compatibil cu standardul DVB-CI (EN50221)
 Compatibil cu CI+ versiunea 1.3
 Compatibil cu ETR289
 Compatibil cu protocolul ISO7816 T=0, Clasa A/Clasa B
 Compatibil cu MPEG-2/MPEG-4
 Compatibil cu Directiva RoHS 2002/95/CE  

   [i amendamentele ulterioare acesteia
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Not`: Dac` selectezi „Anulare” în timpul c`ut`rii sau modulul CI+ nu reu[e[te s` ob]in` informa]iile 
despre serviciu, echipamentul gazd` nu va putea afi[a lista de canale a operatorului.  
Modulul CI+ va solicita din nou reinstalarea profilului operatorului la urm`toarea pornire.

   În momentul conect`rii pentru prima oar` a modulului CI+  
de la Orange cu echipamentul gazd` sau dac` lista de canale  
a operatorului nu a fost înc` setat`, echipamentul gazd`  
\]i va trimite o notificare c` trebuie s` accep]i profilul operatorului  
[i î]i va solicita s` îl instalezi.

   Po]i selecta „Anulare” pentru a evita instalarea profilului.  
Mesajul va fi afi[at doar în situa]ia în care modulul CI+ se va 
restarta.

   Dup` ce a fost selectat` op]iunea „OK”, modulul CI+ va solicita 
echipamentului gazd` s` caute [i s` regleze serviciile, precum  
[i s` colecteze informa]iile despre re]eaua operatorului.  
Pe durata acestei proceduri, un mesaj afi[at pe ecran  
te va informa c` procesul de c`utare poate dura câteva minute.

 Po]i selecta „Anulare” în orice moment pentru a opri instalarea 
profilului operatorului.

   Dup` c`utarea canalelor, modulul CI+ va trimite informa]iile 
canalelor c`tre echipamentul gazd`, pentru ca acesta  
s` genereze profilul listei de canale a operatorului.

 Apas` butonul „List` canale” pentru scanarea listei de canale. 

2. Ghid de operareCompatibilitate

Instalare
  Introdu cardul TV primit în modulul CI+, cu pinii de contact  
în sus [i orienta]i spre partea frontal` a acestuia la fel ca în poza 
de mai jos.

  Introdu în mod corect modulul CI+ în slotul CI+ al televizorului 
t`u. Dac` acesta a fost introdus corespunz`tor, pe ecranul 
televizorului vor fi afi[ate informa]ii despre ini]ializarea CICAM  
[i va ap`rea mesajul „Începe autentificarea”.

  A[teapt` afi[area mesajului „Autentificare finalizat`” înainte  
de a utiliza televizorul. Procesul de autentificare poate dura 
câteva minute de la prima introducere a modulului în televizor.

Modulul CI+ [i echipamentul gazd` trebuie s` fie conforme 
cu standardul CI+, ver. 1.3, [i s` fie compatibile cu func]ia 
OP (profil operator). Dac` una dintre aceste condi]ii nu este 
îndeplinit`, lista de canale a operatorului nu va fi disponibil`.
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Dac` nu utilizezi modulul CI+ sau cardul TV în mod corespunz`tor, sau dac` nu ai permisiunea  
s` accesezi anumite servicii, pe ecranul televizorului va fi afi[at urm`torul mesaj: „Eroare CA”.

4. Mesaje informative [i de eroare

   Tensiune surs` de alimentare: 5±5% V
   Curent surs` de alimentare: ≥ 150 mA
   Temperatur` de lucru: de la 0°C la +55°C
   Temperatur` de depozitare: -20°C la +65°C
    Evit` contactul cu lichide [i/sau depozitarea în spa]ii  
cu umiditate crescut`

Pentru o bun` func]ionare [i evitarea deterior`rii 
echipamentului, te rug`m s` ]ii cont de specifica]iile  
de mai jos:

Dup` ce profilul operatorului a fost setat pe echipamentul 
gazd`, po]i comuta oricând între lista de canale TV original`  
[i lista de canale a operatorului.  
La ap`sarea butonului „List` canale” de pe telecomand`, 
televizorul va afi[a lista de canale selectat`. Majoritatea 
echipamentelor gazd` vor comuta la lista de canale a 
operatorului ca list` implicit`.

3. Mediul de lucru pentru modulul CI+

Comutarea între lista de canale a operatorului [i lista de 
canale TV

Mesaj de eroare Instruc]iuni

Nu ai dreptul de a accesa programul. Nu ai permisiunile necesare sau 
acestea au expirat. Contacteaz` 
Serviciul Clien]i prin apel telefonic 
la 300 (gratuit în re]eaua Orange) 
sau 0374 300 300 (tarif normal).

Nu este disponibil în zona ta.

Configura]ia terminalului nu este corect`.

Contacteaz` operatorul pentru informa]ii suplimentare.

Smartcard invalid Verific` dac` Modulul CI+ [i 
cardul TV aferent acestuia au fost 
introduse corect.  
Dac` totul a fost efectuat conform  
cerin]elor, dar serviciul tot nu 
poate fi accesat, contacteaz` 
Serviciul Clien]i pentru asisten]`, 
prin apel telefonic la 300 (gratuit în 
re]eaua Orange) sau 0374 300 300 
(tarif normal).

Introdu smartcard-ul pentru a accesa programul.

Smartcard lips`

Eroare smartcard

Ratingul de vârst` pentru acest program dep`[e[te set`rile tale. 
Introdu codul PIN pentru acces.

Ratingul de vârst` este mai mare 
decât cel setat pe cardul TV. 
Introdu codul PIN pentru a viziona 
acest program sau cre[te ratingul 
de vârst` din meniul cardului TV.

Autentificare CI+ e[uat`

Autentificare nereu[it`.  
Asigur`-te c` slotul t`u este  
de tip CI+ [i verific` nivelul  
de semnal al televizorului.

EROARE-04 CI+: CCK e[uat

EROARE CI+: Certificat gazd` invalid, scaneaz` pentru servicii 
DTV.
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5. Meniul modulului CI+
Dac` dore[ti s` ob]ii informa]ii despre modulul CI+ de la 
Orange, po]i face acest lucru [i din meniul televizorului, 
prin accesarea interfe]ei comune. Aici vei avea acces 
la informa]ii despre starea abonamentului, schimbarea 
codului PIN, control parental etc.

Op]iuni de consultare

    Consultarea drepturilor de acces - vezi informa]ii despre 
cardul TV [i statusul acestuia

    Gestionarea mesajelor operatorului - po]i vizualiza [i 
[terge mesajele primite de la operator. Pot fi stocate maxim 
10 mesaje, acestea fiind codate UTF-8, UTF-16 etc.

    Informa]ii despre sistem - nume fabricant, num`r serie 
terminal, versiune hardware, versiune software, versiune 
program, identificator STB, versiune ACS etc.

    Informa]ii CI+ - detalii despre slotul CI+, numele 
dispozitivului, versiunea CI+, ID-ul dispozitivului gazd`, 
starea certific`rii, durata de via]` a CCK etc.

    Card TV \mperecheat - verific` asocierea modulului CI+ 
cu cardul TV alocat

    Profil operator - î]i permite s` vezi starea listei de canale  
oferite de operator [i s` o reinstalezi, dac` este cazul

    Actualizare - efectueaz` actualizarea automat` a software-ului,  
în cazul în care exist` o nou` variant` disponibil`

Set`ri disponibile

    Gestionarea nivelului de control parental - permite 
modificarea ratingului, îns` trebuie s` introduci codul PIN 
pentru a face acest lucru

    Modificare cod PIN - po]i schimba codul PIN necesar  
pentru anumite func]ii, cum ar fi controlul parental

    Setare limb` - ai la dispozi]ie urm`toarele op]iuni: selec]ie 
automat`, englez`, chinez`, român`, francez`

   Resetare la parametri ini]iali - permite resetarea cardului TV

Not`: Dac` echipamentul gazd` nu permite func]ia OP (profil operator) pentru CI+ 
vers. 1.3, va fi afi[at un mesaj în acest sens.
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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, de 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 al`turat`, indic` faptul c` 
echipamentele electrice [i electronice, bateriile [i 
acumulatorii fac obiectul unei colect`ri separate.
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