
Telewizor jest  nie odbierze
cyfrowego sygna³u telewizji naziemnej

„STARY" i

PROSTO O CYFRYZACJI
 ODBIÓR NAZIEMNEJ CYFROWEJTELEWIZJI 

Sygna³ cyfrowy jest ju¿ nadawany. 
Oznacza on lepsz¹ jakoœæ obrazu i dŸwiêku oraz wieksz¹ liczbê programów 

wtyk antenowy
DVB-T MPEG-4

DEKODER

www.cyfryzacja.gov.pl  
www.cyfryzacja.gov.pl  

BEZP£ATNA INFOLINIA:
800 007 788

www.cyfryzacja.gov.pl  WOJEWODA OPOLSKI

Je¿eli telewizor jest stary i nie spe³nia  standardu nale¿y 
wymieniæ telewizor na nowy albo kupiæ  dekoder.

U sprzedawcy upewnij siê czy  masz wszystkie potrzebne  czêœci do pod³¹czenia 
sprzêtu. 

DVB-T MPEG-4 

Sposób po³¹czenia dekodera z anten¹ i telewizorem jest opisany w  instrukcji.   

Kabel anteny wpinamy do odpowiedniego gniazda w dekoderze, a dekoder 
do telewizora.   Po  uruchomieniu  dekodera  i  telewizora    trzeba    postêpowaæ   
zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi. Mo¿e  przydaæ siê pomoc osoby  potrafi¹cej  
programowaæ kana³y telewizyjne.

JAK PRZYGOTOWAÆ SIÊ DO ODBIORU

 NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

SYGNA£ CYFROWY JEST JU¯ NADAWANY

JE¯ELI KORZYSTASZ Z TELEWIZJI 
SATELITARNEJ LUB KABLOWEJ ZMIANA CIÊ NIE DOTYCZY

JE¯ELI TELEWIZOR JEST STARY I NIE UMO¯LIWIA ODBIORU 
KONIECZNY JEST ZAKUP

 NOWEGO TELEWIZORA LUB SPECJALNEGO DEKODERA

wtyk antenowy

Nale¿y zajrzeæ do specyfikacji w instrukcji, w której powinny byæ podane standardy odbioru 
sygna³u telewizyjnego. Telewizor musi odbieraæ sygna³ w standardzie   .  
W przypadku zgodnoœci wystarczy wyszukaæ kanaùów cyfrowej telewizji naziemnej, co 
równie¿ opisane jest w instrukcji. Mo¿e przydaæ siê pomoc osoby potrafi¹cej  
programowaæ kana³y telewizyjne. 

 Naciœniêcie na pilocie przycisku najczêœciej oznaczanego literami „EPG”  lub 
„i” spowoduje wyœwietlenie  dodatkowych informacji o programie. W standardzie 
analogowym informacje te nie bêd¹ dostêpne.

DVB-T MPEG-4

Mo¿na przekonaæ siê czy odbierany program jest nadawany  w standardzie  
cyfrowym .
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22 kwietnia nast¹pi wy³¹czenie transmisji analogowej
w województwie opolskim

22 kwietnia nast¹pi wy³¹czenie transmisji analogowej
w województwie opolskim

W razie k³opotów dzwoñ: W razie k³opotów dzwoñ:

Nie daj siê oszukaæ akwizytorom oferuj¹cym urz¹dzenia po „promocyjnych” cenach!
KUPUJ OD SPRAWDZONYCH SPRZEDAWCÓW.

Jeœli nie posiadasz wiedzy technicznej, nie kupuj pochopnie.
Porozmawiaj na ten temat z rodzin¹, przyjació³mi i znajomymi.

OSTRZE¯ENIE !

Nale¿y sprawdziæ telewizory starego typu lub przywiezione z zagranicy:
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