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Модуль условного доступа т2
уважаемый покупатель!
Вы приобрели модуль условного доступа Т2, что в значительной мере расширяет Ваши возможности в 
просмотре цифрового эфирного телевидения Украины.
важно!  Модуль предназначен для использования в сети эфирного телевидения Украины 

исключительно с телевизионными приемниками, поддерживающими стандарт DVB-T2 и 
имеющими слот CI +. 
Для подключения модуля к Вашему телевизионному приемнику, поиску и настройке 
каналов используйте Инструкцию Пользователя Вашего телевизионного приемника.

обратите внимание: 
  Модуль уже предварительно активирован и не требует установки дополнительных 

смарт-карт. 
Модуль не является самостоятельным устройством. Его назначение - предоставить Вам 
права на просмотр кодированных национальных каналов, транслируемых оператором 
телевидения и принимающихся Вашим телевизионным приемником.

дополнительно обращаем внимание на следующее:
�� Название слота в телевизионном приемнике зависит от производителя. Возможные варианты: CI+, 

Common Interface, CAM и другие;
�� Важно правильно сориентировать модуль относительно слота - контактами к слоту, цветной 

этикеткой с логотипом «Т2» согласно маркировке и указаниями на телевизионном приемнике. 
Модуль должен быть вставлен до упора в слот, но без лишних физических усилий;

�� Некорректная установка и извлечение модуля может привести к повреждению модуля или 
телевизионного приемника.

Использование
Подключенный к телевизионному приемнику модуль не требует дополнительных настроек.
После включения телевизионного приемника выполняется автоматическая инициализация модуля. 
При этом на экране телевизионного приемника может появиться сообщение относительно результата 
инициализации, которое, как правило, исчезает через короткий промежуток времени.



Линия технической поддержки поставщика: (044) 238-61-50
(тарификация звонка согласно тарифов Вашего оператора связи).

Инструкция пользователя

В процессе пользования на экране телевизионного приемника могут отображаться информационные 
сообщения от модуля. Наиболее типичные:

�� Временно отсутствуют права на просмотр кодированного канала. Код сообщения Е030. Причина 
возникновения: модуль не использовался некоторое время. Такое сообщение должно автоматически 
исчезнуть с экрана в течение 2-3 минут.

�� Права доступа к каналу отсутствуют. Код сообщения Е016. Причина возникновения: канал не входит 
в перечень бесплатных каналов. Для информации о получении прав доступа к платным каналам 
обратитесь к странице в Интернете http://www.efirt2.tv или в службу информационной поддержки 
оператора телевидения.

За дополнительной информацией по вопросам эксплуатации модуля обращайтесь на Интернет-страницу 
поставщика http://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.
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.
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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.
гарантійний термін обслуговування – 12 місяців. Відомості про продаж виробу (заповнюється фірмою-
продавцем)
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гарантийный талон

Виріб Модуль умовного доступу Т2

Серійний № 
(код активації)

Дата продажу

Фірма-продавець

Адреса продавця

Телефон

Печатка продавця

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.


