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KANALSØGNING BOLIGNET-AARHUS KABEL-TV
Bolignet-Aarhus kabel-tv sendes på netværks-ID (00)100.
De fleste nyere tv kan oftest selv finde samtlige kanaler ved at indtaste netværks-ID, og herefter lave en
automatisk kanalsøgning.
Lykkedes det ikke via automatisk søgning, er det nødvendigt med en manual kanalsøgning.
Her anbefaler vi at starte med DR1, hvor du skal bruge nedenstående informationer. Find evt. hjælp til
kanalsøgning i brugervejledningen, der fulgte med tv'et, da det ikke er ens på alle.

Manuel kanalsøgning
 Frekvens:

306(000) MHz

 Symbol Rate:

6875 kilosymbol

 QAM:

64 QAM modulation

OBS!
Har du et tv af ældre dato, kan det være nødvendigt at købe en digital tv-boks, der understøtter formaterne DVB-C og MPEG-4 for at se alle kanalerne. Vi anbefaler ikke nogle bestemte mærker, men det er
vores erfaring, at der er stor sammenhæng mellem pris og kvalitet. De billigste bokse kræver oftest en
større teknisk indsigt, for at få dem til at virke korrekt.

Kontakt kundeservice for hjælp
Har du brug for yderligere hjælp, kan du kontakte Bolignet-Aarhus kundeservice. Kundeservice hjælper
dig på info@bnaa.dk og 82 50 50 50. Der er åbent mandag-fredag kl. 10-19 og lørdag kl. 12-15. Der er også
hjælp at hente på bolignet-aarhus.dk - døgnet rundt.
Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med dit Bolignet-Aarhus produkt
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KANALSØGNING PÅ DENVER DIGITAL TV-BOKS
Erfaringsmæssigt kan der være problemer med at finde alle kabel-tv kanalerne med en digital tv-boks
fra Denver.
Denne vejledning kan hjælpe dig, når du skal lave en kanalsøgning på en Denver digital tv-boks med
MPEG4 og DVB-C tuner:
 Nulstil/slet hvad der evt. er forsøgt lagt ind på boksen
 Vælg Netværksindstillinger
 NetværksID 100
 Frekvens 306(000)
 QAM 64
 Symbol rate 6875
 Leverandør kan fx være Yousee/Stofa/Waoo m.fl. her vælges: MANUEL
 Tryk OK – og boksen søger alle kanalerne frem

Kontakt kundeservice for hjælp
Har du brug for yderligere hjælp, kan du kontakte Bolignet-Aarhus kundeservice. Kundeservice hjælper
dig på info@bnaa.dk og 82 50 50 50. Der er åbent mandag-fredag kl. 10-19 og lørdag kl. 12-15. Der er også
hjælp at hente på bolignet-aarhus.dk - døgnet rundt.
Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med dit Bolignet-Aarhus produkt
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