Kablo bağlantınıza ilişkin önemli bilgi
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xx.xx.xxxx tarihinde analog
televizyon ve radyo yayınının kapanışı
Değerli Bina Sakinleri,

Gelecek dijitaldir. Bu nedenle kablo ağımızda analog televizyon ve radyo yayını sona erecektir. Sizin için dijital yayına
geçişin anlamı: TV programlarının görüntü ve ses kalitesi daha iyi olacak. Ayrıca dijital televizyonda daha fazla
kanal seçeneğiniz bulunmaktadır. Üstelik gelecekte TV'deki seçenekler sürekli olarak artacak. Geniş bant kapsama
alanlarımızda oturanlar, aynı zamanda müthiş bir İnternet hızına kavuşacak.
Geçiş tarihi: xx.xx.xxxx tarihinde, saat 0 ile 6 arası.
Televizyon yayınınızın kesintiye uğramaması için lütfen geç olmadan aşağıdaki hususları kontrol edin:
Hala analog yayın izlediğinize dair ipuçları:
•	sadece en fazla 32 kanal yayınınız varsa ve hiçbir
HD kanal yayını yoksa
•	dijital alıcısı olmayan bir tüplü televizyon
kullanıyorsanız

Dijital yayın izlemeye başladığınıza dair ipuçları:
•	Eğer tagesschau24, ZDFneo veya ONE kanalların
yayını varsa
•	DVB-C özellikli veya dijital alıcılı (genelde 2010 ve üzeri
modeller) yeni düz ekran televizyon kullanıyorsanız

Ne yapmalısınız?
•	Bir dijital alıcıya veya entegre kablo alıcısına sahip düz
ekran televizyona (DVB-C-Tuner) ihtiyacınız vardır.
•	Uygun bir alıcıyı bizden veya mağazadan temin
edebilirsiniz.

Ne yapmalısınız?
•	Başka bir şey yapmanız gerekmez. Geçişten sonra bazı
kanalların yayını mevcut olmadığında lütfen bir kanal
taraması yapın.

Kısa bir süre sonra bizden, mutlaka okumanız gereken bir mektup alacaksınız. Bu mektupta, analog yayının kapanışına nasıl hazırlanacağınıza dair başka bilgiler bulabilirsiniz.
Önemli: Geçiş çalışmaları sırasında kablo bağlantınız üzerinden zaman zaman televizyon
izleyemeyeceksiniz, radyo dinleyemeceksiniz, İnternete giremeyecek veya telefonla görüşemeyeceksiniz. Bu, acil çağrılar için de geçerlidir. Vodafone mobil ağ üzerinden hiçbir
değişiklik olmadan telefonla görüşebilirsiniz. Geçişten sonra İnternet bağlantısı planlandığı
gibi otomatik olarak oluşmazsa, kablo modemini birkaç dakikalığına kapatıp tekrar açın.

Lütfen
kaldırmayın!
Komşularınız da
bilgi almak istiyor.

Radyo yayını
Radyonuz veya stereo sisteminiz doğrudan kablo bağlantısı prizine mi bağlı? O halde geçişten sonra radyo yayını için
mağazadan veya doğrudan bizden temin edebileceğiniz dijital bir radyo alıcısına (DVB-C) ihtiyacınız olacaktır. Bununla,
radyo cihazlarının birçoğu kablo bağlantısı üzerinden kullanılmaya devam edebilir. UKW yayını alternatif olarak radyo
cihazına takılacak bir oda anteni üzerinden de gerçekleşebilir.
Daha fazla bilgi için bkz. vodafone.de/digitalezukunft
Sorularınızı, 0800 664 87 87 numaralı ücretsiz servis hattımız üzerinden yanıtlarız. Doğrudan Vodafone mağazamızdan
veya yetkili satıcımızdan da yardım alabilirsiniz. Bunun dışında iş ortağımızın ücretli kurulum hizmeti numarasından
089 28 85 18 57 Pazartesi’den Cuma’ya kadar saat 8 ve 20 arası hizmet alabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Vodafone Ekibiniz

The future is exciting.

Ready?

