VIKTIG INFORMASJON OM DIN DIGITALE TV-LØSNING

Med den nye digitale TV-løsningen fra Get TDC er man sikret en moderne og framtidsrettet løsning som gir
en mye bedre TV opplevelse for beboere, pårørende og ansatte.
Get TDCs løsning er dekoderfri, og gir digital-TV uten at det er behov for annet utstyr enn selve TVapparatet på hvert rom. Det er IKKE nødvendig med dekoder mellom TV og TV-uttak, da signalene mottas
direkte i TV-tuneren.
Du kan benytte fjernkontrollen du har til din TV i dag, for å betjene den nye TV-løsningen.
Overgangen til ny digital TV-løsning innebærer at noen eldre TV-apparater må byttes ut siden de ikke er
forberedt for de nye digitale TV-signalene. TV-apparatet er beboerne og eventuelt de pårørendes ansvar.
Det er viktig at apparatet støtter standardene DVB-C (digital kabel-TV) og MPEG4 (HD-sendinger).
Ønsker du å kjøpe nytt TV-apparat kan dette gjøres hos en elektronikkforretning, som Power og
Elkjøp med flere, enten via nett eller i butikk. I utgangspunktet støtter alle modeller som selges i dag de
nødvendige standardene, men unntak kan forekomme. Spør din lokale forhandler om du er usikker.

For mer informasjon se tv.gettdc.no

HVORDAN STILLE INN TV-APPARATET
De fleste TV-er av nyere dato støtter DVB-C og MPEG-4. Hvis du er usikker på om din TV støtter løsningen
så kan dette sjekkes i søkemotoren på vår TV infoside: tv.gettdc.no.

Vær oppmerksom på at ikke alle TV-modeller er lagt inn i søkemotoren. I utgangspunktet støttes alle TV-er
som er nyere enn 2014, mens det kan variere for tidligere årstall.
Ved kjøp av ny TV finner du som regel informasjon om din TV støtter DVB-C og MPEG-4 under
“spesifikasjoner” hos kjente forhandlere som Elkjøp og Power.
Når TV-en er koblet opp på rommet ditt, må TV-en stilles inn for å kunne motta de nye digitale TVsignalene. Meny-systemet vil variere fra modell til modell. For mange TV-modeller vil det holde å velge
Automatisk kanalsøk og «Fullt søk», mens for andre vil det være nødvendig å hjelpe TV-en med
parameterne i menyen under.
ANTENNE / TV-SIGNAL
NETTVERKS-ID
SYMBOLHASTIGHET / BAUDRATE
MODULASJON
BÅNDBREDDE
FREKVENS

KABEL / DVB-C
42499
6900
256-QAM
8MHZ
306MHZ

TIPS! For Samsung-TV-er må man velge «Sverige» som kanal-land. Dette gjøres under «Kringkasting ->
«Kanalinnstillinger/Ekspertinnstillinger» Finner du ikke valget for Land (Område) under denne menyen
må du velge menyen for «Support» -> «Egendiagnose» -> «Tilbakestill» for å sette TV-en opp på nytt med
Sverige som kanal-land.
Ytterligere kanalsøksmanualer for TV-modeller, vil være skrevet ut og være tilgjengelig i hver avdeling til
utlån.
HJELP TIL INSTALLASJON
For ytterligere hjelp har Get TDC inngått en avtale med Sverres TV service og salg, for oppkobling og
installasjon av TV-er. Du kan også kjøpe en ny TV som støtter løsningen direkte fra Sverres TV service og
salg, om du sitter med en eldre TV-modell.
Kontakt Sverres TV service og salg på telefon 92 400 306.
For mer informasjon se tv.gettdc.no

