معلومات مهمة حول وصلة الكابل الخاصة بك
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إيقاف االستقبال التناظري للتليفزيون والراديو
بتاريخ xx.xx.xxxx
أعزائنا السكان،

لقد أصبح المستقبل رقميًا .لذلك سيتم إيقاف االستقبال التناظري للتليفزيون والراديو في شبكة الكابل الخاصة بنا .التحويل إلى االستقبال الرقمي يعني
بالنسبة لكم :توافر برامج تليفزيونية بجودة أفضل للصورة والصوت .فضالً عن ذلك س ُتتاح لكم مع التليفزيون الرقمي تشكيلة أكبر من المحطات.
ومستقبالً ستتوسع الباقة التليفزيونية باستمرار .عالوة على ذلك سوف يستمتع السكان القاطنون في مناطق تطوير النطاق العريض الخاصة بنا
بإنترنت فائق السرعة.
سيتم التحويل بتاريخ xx.xx.xxxx

في التوقيت ما بين الساعة  0والساعة .6

لكي تستمتعون بمشاهدة التليفزيون دون انقطاع ،يُرجى مراجعة ما يلي في الوقت الصحيح:
مشاهدتكم للتليفزيون تكون رقمية بالفعل إذا كنتم:
•	تستقبلون المحطات  ،tagesschau24أو  ZDFneoأو ONE
•	تستخدمون تليفزيون حديث بشاشة مسطحة مزود بموالف DVB-C
(في المعتاد الموديالت بدءًا من سنة الصنع  )2010أو جهاز
استقبال رقمي
ما الذي يجب عليكم فعله؟
•	ليس عليكم القيام بأي شيء .إذا كانت هناك محطات لم يعد يتم
استقبالها بعد التحويل ،فيُرجى إجراء بحث عن المحطات.

مشاهدتكم للتليفزيون ال تزال تناظرية إذا كنتم:
•	تستقبلون فقط ما يصل إلى  32محطة وال تشاهدون أية محطات
عالية الوضوح ()HD
•	تستخدمون تليفزيون أنبوبي دون جهاز استقبال رقمي
ما الذي يجب عليكم فعله؟
•	أنتم بحاجة إلى جهاز استقبال رقمي أو تليفزيون بشاشة مسطحة
مدمج به جهاز استقبال بكابل (موالف .)DVB-C
•	يمكنكم الحصول على جهاز استقبال مناسب من خاللنا أو من خالل
المتاجر المتخصصة.

سوف ُنرسل إليكم بعد قليل رسالة ينبغي عليكم بالضرورة قراءتها .وسوف تجدون فيها المزيد من المعلومات حول
كيفية استعدادكم بشكل مثالي لتوقف االستقبال التناظري.
مهم :خالل إجراء أعمال التحويل لن تتمكنون مؤق ًتا من مشاهدة التليفزيون ،أو االستماع إلى الراديو ،أو تصفح
اإلنترنت أو إجراء المكالمات الهاتفية عبر وصلة الكابل الخاصة بكم .يسري ذلك أيضًا على مكالمات الطوارئ.
يمكنكم إجراء المكالمات الهاتفية كالمعتاد عبر شبكة فودافون لالتصاالت الجوالة .إذا لم يعد اتصال اإلنترنت
أوتوماتيكيًا بعد التحويل كما هو مخطط له ،فال عليكم سوى إيقاف مودم الكابل لبضع دقائق ثم إعادة تشغيله.

ُيرجى عدم
إزالتها!
ضا يرغبون
جيرانكم أي ً
في معرفة ذلك.

استقبال الراديو
هل الراديو أو جهاز االستريو الخاص بكم موصل بشكل مباشر بعلبة توصيالت الكابل؟ عندئذ ستحتاجون بعد التحويل
إلى الحصول على جهاز استقبال راديو رقمي ( )DVB-Cمن المتاجر المتخصصة أو من خاللنا مباشر ًة وذلك للتمكن من
استقبال الراديو .وبذلك تتمكنون من مواصلة استخدام معظم أجهزة الراديو عبر وصلة الكابل .بدالً من ذلك يمكن أيضًا استقبال
الموجات شديدة القصر عبر هوائي غرفة موصل بجهاز الراديو.
تجدوا المزيد من المعلومات عبر الرابط vodafone.de/digitalezukunft

نقوم بالرد على األسئلة من خالل رقم الخدمة المجاني  .0 800 664 87 87أو توجهوا مباشر ًة إلى متجر فودافون أو أحد الوكالء المعتمدين.
عالوة على ذلك ُتتاح لكم أيضًا خدمة الضبط مقابل رسوم من خالل شركاتنا الشريكة عبر الرقم الهاتفي  0 89 28 85 18 57من اإلثنين إلى الجمعة
ما بين الساعة  8صباحً ا والساعة  8مسا ًء.
خالص التحيات
فريق فودافون

The future is exciting.

?Ready

