
TELEVISIO
MUKAAN MATKALLE



Televisio kuuluu lähes jokaisen karavaanarin 
vapaa-aikaan. Karavaanareille tv-ohjelmien katselu 
voi joskus olla haasteellisempaa kuin muilla, sillä 
matkailuautolla tai -vaunulla liikutaan usein 
kaukana tv-lähettimistä. Luonnon-esteet, kuten 
harjut, kalliot, notkelmat, tiheä metsä tai korkeat 
puut heikentävät signaalia.

Vaunun oma antenni sijaitsee matalalla, usein vain 
noin 2,5 metrin korkeudessa.  Lasikuituisen vaunun 
kattoon ei ole mahdollista kiinnittää tehokasta ja 
raskasta antennia. Myöskään riittävän korkealle 
ulottuvaa antennimastoa ei saa vaunuun kiinni. 
Useimmat vaunuihin jo tehtaalla valmiiksi 
asennetuista antenneista ovat pieniä, kevyitä ja 
heikkotehoisia. Kuitenkin laadukkaalla antennilla, 
tehokkaalla antennivahvistimella ja oikealla suun-
tauksella kuvan saa näkyviin valtaosassa leiriyty-
mispaikkoja.

Karavaanarin antennivaihtoehdot

SUUNTA-ANTENNI (NS. HARAVA-ANTENNI) 

• Tulee suunnata tarkasti kohti tv-
lähetysasemaa

• Pitää kääntää joka kerta erikseen oikeaan 
suuntaan

• Suuntaamista helpottaa signaalin tasomittari
• On ufo-antennia herkempi signaalille 

YMpäRISäTEILEVä ANTENNI 
(NS. UfO-ANTENNI)
• Vastaanottaa lähetyssignaalin kaikista 

suunnista
• Ei tarvitse suunnata erikseen katselupaikan 

vaihtuessa
• Vaatii lähes aina erillisen antennivahvistimen
• On suunta-antennia herkempi häiriöille 

Jos ei onnistu, missä syy ja mikä avuksi?

• Antenni on heikkotehoinen – tarvitset 
tehokkaamman antennin 

• Antennin suuntaus on väärä tai sijainti liian 
matala – suuntaa tai sijoita antenni uudelleen

• Antennivahvistin puuttuu (erityisesti ufo-
antennit) – asenna vahvistin

• Antennin asennuskaapeli on heikkolaatuinen –
vaihda laadukkaaseen kaapeliin

• Alueella on LTE 700 -tukiasema joka häiritsee 
– käytä UHF-antennia, LTE 700 -suodinta 
sisäänrakennettuna tai asenna LTE 700
-alipäästösuodin

• Luonnon aiheuttama este – siirry 
avoimemmalle paikalle, korkeammalle. 
Varmista, ettei lähettimen ja antennin väliin 
jää estettä

• Etäisyys tv-asemaan on liian pitkä – suuntaa 
antenni toiseen lähettimeen (Digita 
Karttapalvelusta www.digita.fi/karttapalvelu 
löydät lähimmän lähettimen) 

Mistä lisätietoja, kuka auttaa?

Digita Info vastaa AntenniTV:n näkyvyyteen, lähe-
tysverkkoon ja antennijärjestelmiin liittyviin kysy-
myksiin. Digitan verkkopalveluun www.digita.fi on 
koottu laajasti tietoa Digitan palveluista. 
Digitan Karttapalvelu opastaa löytämään 
lähimmän lähet-timen, kanavatarjonnan sekä 
DigitaPRO-asenta-jan.

Digisovittimien ja vastaanottolaitteiden ongelma-
tilanteissa sekä niiden perusasennuksiin liittyvis-
sä kysymyksissä kuluttajaa palvelevat laitteiden 
myyjät, valmistajat sekä maahantuojat. Tv-
kana-vien sisällöstä ja lähetyksistä vastaavat 
radio- ja tv-yhtiöt. Digitan maanpäällisessä 
antenni-tv-verkossa välitettävistä maksu-tv-
palveluista vastaa DNA.

Neuvontapalvelu Digita Info
Maanantaista perjantaihin klo 8–20
Puhelin: 020 411 7676
Sähköposti: info@digita.fi
Karttapalvelu
www.digita.fi/karttapalvelu

TELEVISIO MUKAAN
MATKAILUVAUNUUN JA -AUTOON

Digita välittää radio- ja tv-ohjelmat luotettavasti kaikille suomalaisille vuoden jokaisena päivänä. Viimeisimmän digitaalisen tekniikan soveltajana kehitämme ja 
tarjoamme myös monipuolisia Hybridi-, Nettijakelu-, Mainonta-, Analytiikka ja Radiopalveluita. Lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluvat kattavaan verkkoomme 
pohjautuvat IoT-palvelut sekä huippuluokan DataCenter-palvelut. Asiakkaamme ovat parhaita sisältöjä tarjoavia mediayhtiöitä sekä mobiili- ja laajakaista-
operaattoreita.

www.digita.fi
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