GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Bezpłatna infolinia:
800 007 788
Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
Jarosław Perduta – Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego
ds. Cyfryzacji Telewizji
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Pl. Powstańców Warszawy 1; 50-153 Wrocław
tel. 71 340 63 17
e-mail: j.perduta@duw.pl
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Romualda Traugutta 1/7; 50-449 Wrocław
Infolinia: 71 348 86 71
e-mail: wroclaw@uke.gov.pl
Telewizja Polska Oddział Wrocław
ul. Karkonoska 8; 53-015 Wrocław
tel. 71 36 84 500

www.cyfryzacja.gov.pl
www.uke.gov.pl
www.krrit.gov.pl
www.duw.pl

PRZYGOTUJMY SIĘ NA ODBIÓR
NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ!
Szanowni Państwo!
Już wkrótce w całej Polsce sygnał
telewizyjny nadawany będzie jedynie
nowoczesną metodą cyfrową. Dzięki temu
wszyscy uzyskamy dostęp do większej liczby
programów w znacznie lepszej jakości bez
dodatkowych opłat. Nadajniki analogowe
będą wyłączane na Dolnym Śląsku
w dwóch etapach: 22 kwietnia i 23 lipca
br. W najbliższym czasie wszyscy musimy
sprawdzić, czy jesteśmy przygotowani
na odbiór telewizji cyfrowej. Informacje
zawarte w tej ulotce powinny w tym pomóc.
Zachęcam również do korzystania z infolinii
oraz pomocy osób i instytucji wskazanych
w niniejszej broszurze.
Aleksander Marek Skorupa
Wojewoda Dolnośląski

Programy obecnie dostępne
w ramach Naziemnej Telewizji Cyfrowej:

CO TRZEBA WIEDZIEĆ O NAZIEMNEJ
TELEWIZJI CYFROWEJ
Cyfryzacja naziemnej telewizji to zastąpienie przestarzałej techniki
nadawania analogowego nowoczesną technologią cyfrową.
Cyfryzacja telewizji odbywa się etapami. Na Dolnym Śląsku
nadajniki analogowe zostaną zastąpione nadajnikami cyfrowymi
22 kwietnia i 23 lipca 2013 roku. W niektórych miejscowościach
konieczne będzie uruchomienie dodatkowych przekaźników
cyfrowych (dotyczy to głównie obszarów górzystych).
Dojdzie w nich do przerwy w odbiorze sygnału telewizyjnego
trwającej od kilku do kilkunastu godzin.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów i obszarów przełączeń
znajdą Państwo na stronie: www.cyfryzacja.gov.pl oraz pod
bezpłatnym numerem: 800 007 788.

O czym warto wiedzieć?
Naziemna Telewizja Cyfrowa nie wymaga podpisywania żadnych
umów. Nie wiążą się z nią żadne dodatkowe opłaty.

BĄDŹ GOTOWY
NA ODBIÓR CYFROWY!
W jaki sposób odbierasz sygnał telewizyjny?

telewizja kablowa
lub satelitarna

indywidualnie

antenowa instalacja
zbiorcza (tzw. AIZ)

nie musisz
dokonywać zmian

czytam instrukcję
obsługi telewizora

obowiązek modernizacji
AIZ spoczywa na
właścicielu lub
zarządcy budynku

telewizor ma dekoder
MPEG-4

Bezpośredni odbiór sygnału zapewnią telewizory z wbudowanym
dekoderem MPEG-4. Stare telewizory, także kineskopowe, mogą
również odbierać sygnał cyfrowy pod warunkiem, że zakupimy
odpowiedni dekoder. Średni koszt dekodera to ok. 100-150 zł.
Zakupu dekoderów warto dokonywać w oficjalnych miejscach
sprzedaży.
Zdecydowana większość dotychczas użytkowanych anten będzie
odbierać również sygnał cyfrowy. Nie ma anten dedykowanych
specjalnie telewizji cyfrowej. W nielicznych przypadkach mogą się
pojawić problemy z odbiorem. Przed podjęciem decyzji o zakupie
nowej anteny warto sprawdzić, czy ewentualny brak sygnału nie jest
spowodowany niewłaściwym ustawieniem anteny.

www.cyfryzacja.gov.pl

telewizor nie ma
dekodera MPEG-4

kupuję dekoder MPEG-4
i podłączam do telewizora

sprawdzam ustawienie anteny

ustawiam programy
za pomocą pilota

MOGĘ ODBIERAĆ
NAZIEMNĄ TELEWIZJĘ
CYFROWĄ

