
Kortleser (CAM)



2

Kortleser (CAM) for RiksTV
Denne kortleseren (CAM) er utviklet av Neotion og vil sammen med et program-
kort fra RiksTV gi deg tilgang til RiksTVs abonnementstjenester (tv-kanaler). 
Kortleseren er godkjent av RiksTV og kan kun benyttes med et RiksTV programkort. 
Kortleseren må benyttes i en RiksTV-godkjent tv.

Krav for bruk av kortleseren:
• RiksTV-godkjent IDTV med innebygget mottaker for bakkenettet

• RiksTV programkort
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Kom i gang 
Før du starter:
• Les i tv-produsentens brukerveiledning for informasjon om  installasjon av 

kortleser skal skje på en spesiell måte

• Slå av strømmen på tv-en ved å ta ut stikkontakten

STEG 1:
Sett ditt RiksTV programkort forsiktig inn i kortleseren med gullbrikken opp.

STEG 2:
Sett kortleseren (med RiksTV-programkortet) forsiktig inn i tv-ens Common 
Interface inngang. Se tv-ens brukerveiledningen for hvordan kortleseren skal 
settes inn.

Koble strømmen til tv-en igjen ved å sette stikkontakten i strømuttaket. Følg 
instruksjonene i tv-ens brukerveiledningen vedrørende kortleser (CAM).
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Før kort og  kortleser forsiktig inn 
i tv-ens Common Interface inngang...

Kortleser (CAM)
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Tips
• Får du melding på tv-skjermen ”No card inserted” – så har ikke kortleseren 

kontakt med kortet, se STEG 1

• Får du melding på tv-skjermen ”No access” – så er ikke kortet oppdatert 
ennå. Velg tv-kanalen TV 2 og vent minimum 20 min. for oppdatering

• Kortleseren har ingen innvirkning på signalet, eller hva tv-en finner/ikke 
finner av tv-kanaler. Den åpner kun tv-kanalene du har i ditt abonnement 
og som tv-en har funnet under et kanalsøk
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Er din tv RiksTV-godkjent?
Les mer om tv med innebygget mottaker og sjekk om din tv er RiksTV-godkjent 
på rikstv.no/idtv.

Har du spørsmål eller trenger hjelp? 
Ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 210 10 210 eller sjekk 
rikstv.no/kundeservice for tips og råd.

Få siste nytt 
Hold deg oppdatert på det siste innen tv og underholdning, få mulighet til 
å delta i spennende konkurranser. Meld deg på vårt nyhetsbrev på e-post på 
rikstv.no/nyhetsbrev.
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Kortleseren (CAM) vil sammen med et programkort utstedt av 
RiksTV gi tilgang til abonnementstjenester. Kortleseren må 

benyttes i en RiksTV-godkjent IDTV.

rikstv.no


