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S

uomen televisio uudistuu.
Ohjelmia on vähitellen alettu
lähettää uudella tekniikalla,
digitaalisesti. Uudistus tarkoittaa
myös sitä, että television katsojat
tarvitsevat uuden laitteen.
Televisiolähetykset muuttuvat
kokonaan digitaalisiksi
31. elokuuta 2007.
Uudistuksen toteuttamiseen on varattu pitkä aika,
jotta kaikki varmasti ehtivät ajoissa uusia laitteensa.
Laitehankinta kannattaa kuitenkin tehdä hyvissä ajoin
ennen tuota päivää.
Suomen hallitus pitää televisiouudistusta välttämättömänä. Tekniikka ei voi loputtomiin pysyä samana,
koska tarjolla on tehokkaampia ja edullisempia tapoja
välittää tietoa. Puhelutkin ovat jo pitkään kulkeneet
digitaalisissa verkoissa. Myös muissa Euroopan maissa
siirrytään digitaaliseen televisioon.
Digitaalisessa televisiossa kuvan ja äänen laatu on hyvä.
Katseltavana on enemmän kanavia.
Myöhemmin television välityksellä voi käyttää monenlaisia palveluita (varata lippuja, tilata tuotteita, hoitaa
pankkiasioita, osallistua peleihin ja veikkaukseen jne.).

D

igitaalisen television lähetyksiä voi katsella tavallisella
televisiolla, johon liitetään lisälaite. Eli nykyinen televisio
käy edelleen, jos siihen hankkii lisälaitteen. Laitetta
kutsutaan digisovittimeksi tai digiboksiksi.
Toinen tapa katsella lähetyksiä on hankkia uusi televisio,
jossa uusi tekniikka on valmiiksi mukana.
Digisovitin on huomattavasti halvempi kuin kokonaan
uusi digitaalinen televisio.
Jos kotona on monta tavallista televisiota, joita haluaa
katsella, on niihin jokaiseen ostettava erillinen digisovitin.
Myös mökkitelkkari tarvitsee sovittimen.
Digisovittimia on monia malleja. Eri taloissa tarvitaan
erilaisia digisovittimia sen mukaan onko antenni- vai
kaapelivastaanotto.
Laitteita voi ostaa mm. kodinkoneliikkeistä ja tavarataloista.
Kaupan henkilökunnalta voi pyytää apua laitteen valintaan.
Sieltä voi myös kysyä mahdollisuutta saada kotiin asentaja.

Digi-tv tarkistuslista
Kotona otetaan selvää:
Asuuko
antennitaloudessa
kaapelitaloudessa

Isännöitsijä tietää asian ja myös sen, onko taloyhtiön
antennijärjestelmä sellainen, että digikatselu onnistuu.
Onko televisio sellainen, että siihen voi
liittää digisovittimen

LISÄTIETOA

Useimmat televisiot ovat, niiden takana on
ns. scart-liitin; joihinkin digisovittimiin riittää
jokaisessa televisiossa oleva antenniliitin.

Ennen laitteen ostamista päätetään:

DigiTV Info
Puhelinnumero 0306 3444 88 (klo 9 – 21).
Voi soittaa ja kysyä mitä vain digitaalisesta televisiosta.
Puhelu maksaa paikallispuhelun verran.
Sähköpostilla kysymykset lähetetään osoitteeseen info@digitv.fi

Haluaako
nykyiseen televisioon digisovittimen
kokonaan uuden, digitaalisen television
Haluaako katsella
vain maksuttomia, kaikille näkyviä kanavia
myös maksu-tv:n ohjelmia

Internetissä tietoa on osoitteessa www.digitelkkari.fi
Haluaako tallentaa ohjelmia
Tietoa on myös tekstitelevisiossa sivuilla 618 – 619 ja 587–589 (YLE).

jos haluaa nauhoittaa ohjelmia, haluaako tallentaa
muiltakin kanavilta kuin siltä jota kulloinkin katselee

