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Gör en kanalsökning enligt instruktioner i er Tv:s manual, se 
nödvändiga parametrar nedan. Vid en korrekt kanalsökning bör 
ni hitta fler än 150 kanaler.

Antenntyp:

Typ av sökning:

Operatör:

Kanaltyp:

Frekvens:

Nätverks-ID:

Symbolhastighet:

Modulation:

Kabel

Nätverkssökning

”Övriga” eller ”Annan”

Alla kanaler

306.00 MHz eller 306000 KHz

100 eller 00100

6875

64 QAM

Eter kanalsökningen är färdig så stoppa in det vita programkortet 
med chippet med den gröna sidan i CA-modulen. Stoppa sedan 
in modulen i TV:n med den gröna sidan mot husväggen.

Låt Tv:n stå på TV 3 HD i cirka 45 minuter för att aktivera kort 
och kanaler.

Kom igång med  
era kanaler via tv-modul

Se baksidan för en detaljerad installationsguide



Installation av kanaler och CA-modul
Det som krävs för att kunna avkoda majoriteten av de kanaler som ingår i ert utbud 
kallas för en CA-modul. Denna stoppas in i TV:n efter att man enligt tillverkarens 
instruktioner i manualen sökt in alla digitala kanaler. Via modulen kommer kortet som 
levererats av oss ge TV:n de nycklar som krävs för att låsa upp kanalerna som annars är 
kodade.

Installation av kanaler på TV
När en TV installeras kan man behöva ändra vissa parametrar för att få in alla kanaler 
korrekt. Dessa nödvändiga parametrar som kan behöva ändras finns nedan, dessa kan 
variera beroende på TV tillverkare, många TV apparater idag använder en automatisk 
sökningstyp som löser detta själv.

Hittar din TV till exempel bara 5 digitala + analoga kanaler efter kanalsökningen är 
slutförd har något gått fel med sökningen. Gör om kanalsökningen och kontrollera 
så parametrarna ovan stämmer där möjligt. Ni bör hitta fler än 150 kanaler när ni 
gör kanalsökningen korrekt. Hittar du endast analoga kanaler måste du göra om 
kanalsökningen.

Behöver ni mer hjälp med kanalsökningen kontakta er TV-tillverkare för vidare 
instruktioner om hur en kanalsökning genomförs. 

Telefonnummer har ni nedan:
Philips: 08- 579 290 96   LG: 0770- 54 54 54
Sharp: 0200- 120 800   Samsung: 0771- 726 78 64
Sony: 08- 587 692 20   Thomson: 013- 35 62 50
Panasonic: 08- 566 426 88  Grundig: 0141- 202 070

Installation av CA-modul
När kanalerna har installerats korrekt och ni har bild på SVT 1 stoppa då in kortet i 
modulen med chippet på kortet mot modulens logotyp och stoppa in modul och kort i 
er TV:s modulplats med logotypen på modulen mot väggen. Denna modulplats kan vara 
en fyrkantig öppning in i TV:n eller en plasthållare som man måste fästa bak på TV:n, 
detta beror på vilken tillverkare det är av TV:n.

Se bilder på andra sidan för en visuell förklaring.

En autentiseringsruta kan komma upp. Låt denna slutföras och ställ er sedan på 
en kanal som är krypterad, förslagsvis TV3, så kommer kortet att aktiveras inom 45 
minuter.

Om så inte är fallet kontakta oss på 040-601 22 22.


