Ważne informacje o przyłączu kablowym

Wyłączenie analogowej telewizji
i radia dnia xx.xx.xxxx

UMSCHALTEN
AUF ZUKUNFT

Szanowni Mieszkańcy!
Przyszłość jest związana z cyfryzacją. Dlatego w naszej sieci kablowej zostanie wyłączony analogowy odbiór telewizji i radia.
Dla Państwa oznacza to przejście na sygnał cyfrowy: programy TV będą dostępne w jeszcze lepszej jakości obrazu i dźwięku.
Ponadto w telewizji cyfrowej mają Państwo większy wybór kanałów. W przyszłości oferta telewizyjna będzie stale rozszerzana.
Dodatkowo mieszkańcy terenów objętych rozwojem sieci szerokopasmowych będą korzystać z superszybkiego Internetu.
Zmiana nastąpi xx.xx.xxxx w godzinach od 0:00 do 6:00.
Aby móc dalej bez przerwy oglądać telewizję, należy w odpowiednim czasie sprawdzić następujące punkty:
Odbierają Państwo jeszcze sygnał analogowy, jeśli:
• mają Państwo tylko maksymalnie 32 stacje i żadnej stacji HD
•	korzystają Państwo z telewizora lampowego bez dekodera
cyfrowego
Co muszą Państwo zrobić?
•	Potrzebny jest cyfrowy dekoder lub telewizor z płaskim
ekranem z wbudowanym dekoderem kablowym (tuner
DVB-C).
•	Odpowiedni tuner mogą Państwo otrzymać u nas lub
w specjalistycznych sklepach.

Odbierają Państwo już sygnał cyfrowy, jeśli:
•	mają Państwo stacje tagesschau24, ZDFneo lub ONE
•	korzystają Państwo z nowszego telewizora z płaskim
ekranem z tunerem DVB-C (z reguły modele od roku
produkcji 2010) lub dekodera cyfrowego
Co muszą Państwo zrobić?
•	Nie są potrzebne żadne działania. Jeśli po przełączeniu
nie będą Państwo odbierać poszczególnych stacji, proszę
uruchomić wyszukiwanie stacji.

Wkrótce otrzymają Państwo od nas pocztę, którą należy koniecznie przeczytać. Znajdą się tam dalsze informacje o tym, w jaki sposób mogą się Państwo dobrze przygotować na wyłączenie sygnału analogowego.
Proszę
Ważne: Podczas prac związanych z przełączeniem tymczasowo nie będą Państwo mogli oglądać telenie usuwać!
wizji, słuchać radia, surfować w Internecie lub telefonować, korzystając z przyłącza kablowego. Dotyczy
Również Państwa
to także połączeń na numery alarmowe. Za pośrednictwem sieci komórkowej Vodafone możliwość telesąsiedzi chcieliby
fonowania będzie dostępna bez przeszkód. Jeśli po zakończeniu prac związanych z przełączeniem łącze
skorzystać
internetowe nie zostanie automatycznie przywrócone, proszę po prostu wyłączyć na kilka minut modem
z informacji.
kablowy, a następnie ponownie go włączyć.
Odbiór radia
Czy Państwa radio lub wieża stereo jest podłączona bezpośrednio do gniazdka przyłącza kablowego? Wówczas po zakończeniu prac
związanych z przełączeniem w celu odbierania radia będzie potrzebny cyfrowy tuner radiowy (DVB-C) dostępny w specjalistycznych
sklepach lub bezpośrednio u nas. Dzięki niemu będą Państwo mogli dalej korzystać z większości odbiorników radiowych za pomocą
przyłącza kablowego. Alternatywnie odbiór FM może odbywać się także za pośrednictwem anteny pokojowej podłączanej do
odbiornika radiowego.
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej vodafone.de/digitalezukunft
Na pytania odpowiadamy pod bezpłatnym numerem serwisowym 0800 664 87 87. Ewentualnie proszę skontaktować się bez
pośrednio ze sklepem Vodafone bądź autoryzowanym sprzedawcą. Dodatkowo do Państwa dyspozycji jest także płatna usługa
regulacyjna naszych partnerów pod numerem telefonu 089 28 85 18 57 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
Z poważaniem
Zespół Vodafone

The future is exciting.

Ready?

