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Autentificarea între TV şi modul a 
eşuat. Dacă TV-ul tău efectuează o 
instalare, te rugăm să aştepţi ca aceasta 
să se termine, apoi opreşte şi 
reporneşte TV-ul. 

- Verificaţi  că TV-ul nu se află în 
operatiunea de actualizare soft 

- Verificaţi că TV-ul se afla în modul 
TV digital (nu HDMI sau 
Composite) 

Eroare de autentificare - Autentificarea 
între TV şi modul a eşuat. Verificaţi 
semnalul şi reporniţi TV 

- Verificaţi compatibilitatea 
televizorului 

- Verificaţi că este conectat cablul 
de antenă 

- Verificaţi data şi ora în meniul TV, 
setarea recomandată este „Auto” 

Televizorul tău nu este compatibil cu 
acest modul. 

- Verificaţi compatibilitatea 
televizorului 

Smart Cardul nu este introdus. (3) - Introduceţi Smart Cardul ce v-a 
fost livrat împreună cu modulul 

Smart Card introdus greşit. (24) - Verificaţi în manual introducerea 
corectă a Smart Card-ului 

Smart Card-ul nu poate fi folosit. Smart 
Card-ul poate fi stricat. (20) 

- Smart Card-ul poate fi stricat, 
contactaţi service-ul 

Smart Card-ul nu a fost recunoscut. Te 
rugăm să introduci un Smart Card valid. 
(8) 

- Verificaţi introducerea corectă a 
Smart Card-ului 

- Verificaţi că este folosit Smart 
Cardul livrat împreuna cu 
modulul 

Smart Card-ul nu este valid. Te rugăm să 
introduci un Smart Card valid. (21) 

- Verificaţi că este introdus Smart 
Card-ul livrat împreuna cu 
modulul 

Smart Card expirat. (9) - Smart Card-ul nu a mai fost 
folosit o perioadă 

- Aşteptaţi ca mesajul să dispară 

Smart Card niciodată împerecheat. (25) - Smart Card-ul nu a fost iniţializat 
- Smart Card-ul aşteaptă comanda 

de împerechere 
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Configurarea este un curs de finalizare, 
aceasta poate dura câteva minute. 

- Smart Card-ul aşteaptă comanda 
de împerechere 

Smart Card-ul nu este împerecheat cu 
acest modul. (26) 

- Smart Card-ul aşteaptă comanda 
de împerechere 

Smart Card-ul nu este împerecheat (26) 
 

- Smart Card-ul aşteaptă comanda 
de împerechere 

Smart Card-ul nu a fost atribuit acestui 
modul. (8) 

- Verificaţi că este introdus Smart 
Card-ul livrat împreuna cu 
modulul 

Nu poţi viziona acest canal. Sună la 
Relaţii cu Clienţii pentru a te abona 
acum. (10) 

- Aşteptaţi activarea pachetelor 
- Verificaţi plata facturii 

Smartcard suspendat (10) - Verificaţi plata facturii 

Accesul la acest canal este blocat. - Verificaţi blocarea canalelor, 
acest canal este protejat cu cod 
PIN (implicit 0000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


