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1. Introducere
Acest manual a fost conceput pentru a oferi 
clienţilor Digi TV o bază suport pentru produsul 
DIGI Smart CAM. Aceste informaţii se aplică 
numai pentru produsul DIGI Smart CAM.
DIGI Smart CAM se foloseşte împreună cu 
Smart Card pentru recepţionarea serviciilor de 
televiziune digitală.
Pentru o uşoară instalare a modulului Digi 
Smart Cam, vă rugăm sa folosiţi de asemenea şi 
manualul televizorului.
Notă: Vă rugăm să manevraţi cu grijă DIGI 
Smart CAM-ul. La o folosire necorespunză-
toare acesta se poate deteriora.
2. Beneficii
DIGI Smart CAM a fost special conceput pentru 
abonaţii la serviciul de cablu TV digital Digi TV, 
pentru a oferi o modalitate de decriptare a 
semnalului direct în televizor.
DIGI Smart CAM oferă posibilitatea de a alege 
limba meniului dintre română, maghiară şi 
engleză. 
Cu DIGI Smart CAM există posibilitatea de a 
controla, prin blocare, accesul la anumite 
programe.
3. Instalare
Instalarea modulului se va face numai în 
televizoarele dotate cu o interfaţă dedicată. 
DIGI Smart CAM este compatibil doar cu 
televizoarele certificate CI+.
Pentru instalarea modulului, vă rugăm să 
consultaţi şi manualul televizorului, unde veţi 
găsi detalii despre instalarea unui modul de 
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Important: 
Acest produs este compatibil numai cu 
televizoare certificate CI+ 
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acces condiţionat (CAM).
Paşi de instalare:
a) Se introduce cartela Smart Card în modul. 
Pentru a putea funcţiona, Smart Card-ul trebuie 
introdus ca în figura 1.

b) Se introduce DIGI Smart CAM-ul în slotul CI+ 
al televizorului. Introducerea acestuia nu se va 
face forţat întrucât se riscă deteriorarea lui. 

c) După ce DIGI Smart CAM-ul a fost introdus în 
slot-ul televizorului, pe ecran va apărea un 
mesaj de autentificare. Vă rugăm să aşteptaţi ca 
autentificarea să se finalizeze; aceasta poate 
dura câteva minute.
d) Efectuaţi o nouă scanare a frecvenţelor 
digitale pentru a putea avea lista de programe 
actualizată. Consultaţi periodic site-ul 
www.digi.tv pentru a fi la curent cu modificările 
din reţeaua de cablu digital.
e) Schimbaţi codul PIN (0000) cu un altul 
pentru a putea beneficia de control parental. 
Controlul parental vă permite blocarea 
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programelor cu conţinut interzis minorilor.
f) Verificaţi funcţionalitatea canalelor TV la 
care sunteţi abonat. În cazul în care vă apare un 
mesaj de eroare, vă rugăm comunicaţi-l la 
Serviciul de Relaţii cu Clienţii Digi TV.
4. Meniu DIGI Smart CAM
Pentru o uşoară folosire a modulului am creat 
un meniu cu informaţii şi setări.
a) Informaţii despre Smart Card
Informaţii despre Smart Card, precum şi seria 
acestuia.
b) Informaţii modul
Informaţii despre modul, seria acestuia dar şi 
versiunea de software.
c) Actualizare software
Meniu pentru actualizare software în mod 
manual
d) Setări modul
 a. Limbă
Se alege limba meniului DIGI Smart CAM; 
implicit este selectată limba televizorului în 
cazul în care aceasta este engleză, română sau 
maghiară.
 b. Control parental
Din acest meniu se poate schimba codul PIN 
(implicit 0000), dar se şi poate dezactiva sau 
activa folosirea acestuia.
5. Ghid de erori
În cazul în care întâmpinaţi erori, vă rugam să 
cosultaţi acest ghid.
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DIGI Smart 
CAM nu se 
autentifică

a) Verificaţi daca modulul este 
introdus corect.
b) Verificaţi dacă televizorul este 
compatibil.

Nu se pot 
viziona 
canalele 
criptate

a) Verificaţi daca modulul este 
introdus corect.
b) În cazul în care apar alte 
mesaje, verificaţi codul de eroare.
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Eroare 3 Smart Cardul nu este introdus. 
Introduceţi Smart Cardul.

Eroare 8 Smart Cardul nu este valid. 
Introduceţi Smart Cardul ce v-a 
fost livrat împreună cu modulul.

Eroare 9 Smart Card expirat, aşteptaţi 
până când mesajul dispare.

Eroare 10 Acces nepermis. 
a) Aşteptaţi activarea Smart 
Cardului.
Verificaţi plata facturii.

Eroare 17 a) Scoateţi şi reintroduceţi modulul.
b) Opriţi şi reporniţi televizorul.
c) În meniul televizorului, reveniţi la 
setările din fabrică.

Eroare 20 Eroare comunicaţie Smart Card. 
Scoateţi şi reintroduceţi Smart 
Cardul.

Eroare 21 Verificarea Smart Cardului a 
eşuat. Scoateţi şi reintroduceţi 
Smart Cardul.

Eroare 23 Smart Cardul nu este certificat. 
Introduceţi Smart Cardul ce v-a 
fost livrat împreună cu modulul.

Eroare 24 Smart Card introdus gresit. 
Verificaţi dacă Smart Cardul este 
introdus corect, precum în figura 1.

Eroare 26 Smart Card neîmperecheat. 
Aşteptaţi activarea Smart Cardului.
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