Nový kanálový TV raster v Spišskej Starej Vsi od 22. 6. 2016
Vážení zákazníci, spoločnosť Slovanet v stredu 22. 6. 2016 uskutoční digitalizáciu TV staníc
a ukončí prevádzku staršieho analógového vysielanie káblovej TV v Spišskej Starej Vsi. V tejto
súvislosti nastane aj nevyhnutné preladenie niektorých staníc. Prosíme Vás, prelaďte si
následne kanály aj na Vašom TV prijímači. Ďakujeme!

Základná programová ponuka – TV raster
č.
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stanica
DVB-T: STV1 HD, STV2 HD, Info Kostol
DVB-T: Markíza, TA3, Óčko, TV Lux, SK rádiá
DVB-T: JOJ, JOJ Plus
DVB-T: ČT1 HD, ČT2 HD, SAT1
DVB-T: Doma, Dajto, PRO7
DVB-T: Viasat History, TV Polonia, Viasat Explorer, WAU
DVB-T: Test
DVB-T: Universal Channel, Eurosport, TVP1, TVP2

frekvencia
177,50
184,50
191,50
198,50
205,50
212,50
219,50
226,50

Ako si naladiť digitálny príjem
Postup závisí od toho, či digitálne vysielanie (DVB-T) prijímate priamo TV prijímačom (modernejšie
TV prijímače ho už umožňujú automaticky) alebo prostredníctvom externého set-top boxu. Ak máte
externý set-top box, ladenie je potrebné spustiť na ňom a nie na TV.
Stručný postup ladenia: Postupujte podľa návodu v TV alebo STB. Spravidla treba pri úvodnom
nastavení zvoliť – krajina Slovensko (prípadne Česko), jazyk slovenský a spustiť automatické
hľadanie. Prístroj si nastaví všetko sám. Pri TV prijímačoch značky LG môže byť potrebné nastaviť
krajinu Nemecko, čo spôsobí, že sa TV prepne aj do módu DVB a naladí aj digitálne stanice. Zvuk sa
dá aj po naladení nastaviť centrálne na TV (jazyk, možnosti, alebo preferencie a výber hlavný zvuk,
napr. SK a vedľajší, alebo druhý zvuk CZ, ENG). Automatické ladenie môže zmeniť poradie
predvolieb staníc, v tom prípade si ich poradie preusporiadajte podľa návodu k prijímaču a Vášho
zvyku.
Ak sprievodca ladením vyžaduje zadanie frekvencie (na niektorých prijímačoch) alebo ak si
frekvencie ladíte manuálne, použite strednú frekvenciu z tabuľky uvedenej na konci tohto listu.
Ak v domácnosti využívate viaceré TV prijímače, resp. aj videorekordér s podporou DVB-T,
preladenie je potrebné uskutočniť na všetkých z nich.
Slovanet – Digitalizácia káblovej televízie v Spišskej Starej Vsi a úprava kanálového rastra od 22. 6. 2016.

