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PL

Ważne informacje
Antena do odbioru
naziemnej telewizji cyfrowej

Przygotuj swoją antenę,
jeżeli zamierzasz nadal
odbierać i oglądać programy
telewizji naziemnej.
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Czy moja antena TV jest przygotowana
do odbioru sygnału cyfrowego?

Mój obraz telewizyjny jest zaśnieżony.
Co mam zrobić?

Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej nie jest potrzebna specjalna
“antena cyfrowa”. Wszelkie anteny dachowe i pokojowe, które są w
dobrym stanie technicznym, zdolne są do odbierania analogowych i
cyfrowych usług telewizyjnych.

Jeżeli obraz telewizji analogowej jest zaśnieżony, po przejściu na
nadawanie cyfrowe będzie to powodem całkowicie zanikającego obrazu
i dźwięku cyfrowego.

Jeżeli wszystkie telewizory w Twoim domu są podłączone lub będą
podłączone do sygnału satelitarnego lub kablówki, nie będziesz
potrzebował anteny do odbioru telewizji naziemnej.
Nie musisz wykonywać skomplikowanych testów swojej anteny. Jeżeli
odbierasz wolny od zakłóceń sygnał telewizji analogowej, to jest mało
prawdopodobne, że będziesz musiał wymienić antenę na nową.
Przed podjęciem decyzji, czy Twoja antena powinna zostać dokładniej
sprawdzona, porównaj swój aktualny obraz telewizji analogowej do
tych z poniższych ilustracji:
Jeśli taka sama jakość obrazu
lub lepsza, prawdopodobnie
nie potrzebujesz zmieniać
anteny na nową.

Jeśli obraz jest zaśnieżony, może
być konieczna wymiana anteny
na nową lub jej dokładniejsze
ustawienie.
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Sprawdź jakość obrazu na wszystkich z dostępnych kanałów oraz
na wszystkich telewizorach. Najlepiej więcej niż jeden raz.

Sprawdź połączenia przewodów antenowych. Z czasem, pod
wpływem czynników atmosferycznych, połączenia przewodów z
końcówkami mogą ulec uszkodzeniu.
Jeżeli czujesz się na siłach to samodzielnie spróbuj dokładniej
ustawić antenę, aby zminimalizować “śnieżenie” obrazu.
W niektórych obszarach nowe anteny mogą zapewnić lepszy odbiór
cyfrowego sygnału telewizyjnego.

Potrzebuje dokładniejszego ustawienia
anteny lub wymiany na nową. Co zrobić?
Jeżeli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie ustawić lub wymienić
antenę, możesz skorzystać z usług Cyfrowego Instalatora.
Znajdź wykwalifikowanego instalatora w Twojej okolicy, korzystając ze
strony www.cyfrowydoradca.pl. Możesz też zapytać sprzedawcę w
sklepie ze sprzętem RTV, aby polecił Ci Cyfrowego Instalatora.

Ile kosztuje nowa antena dachowa?
Nowa antena dachowa kosztuje od około 50zł do 200zł. Droższe modele
przeznaczone są zazwyczaj do odbioru sygnału w miejscach mocno
oddalonych od nadajnika.
Montaż anteny na dachu i ustawienie kosztuje około 70zł – 180zł.
Dodatkowy koszt to kable i końcówki.
Przed montażem Cyfrowy Instalator może dobrać odpowiednią antenę
i określić koszt montażu.

Jak sprawdzić antenę, jeśli mieszkam w
budynku wielokondygnacyjnym?
Jeśli mieszkasz w mieszkaniu to prawdopodobne jest, że odbierasz
sygnał TV za pośrednictwem systemu anteny zbiorczej. Porozmawiaj z
osobą, która zarządza nieruchomością w której mieszkasz, aby sprawdzić
czy instalacja zbiorcza wymaga modernizacji lub wymiany na nową
przygotowaną do odbioru sygnału cyfrowego.
Więcej informacji na www.cyfrowydoradca.pl/instalacjezbiorcze

Więcej informacji na tematy
związane z antenami znajdziesz na
www.cyfrowydoradca.pl/anteny

Odwiedź nas na

www.CyfrowyDoradca.pl
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