TELEVISIO
MUKAAN MÖKILLE

Televisio mukaan mökille
Haja-asutusalueilla tv-signaali välitetään langattomasti tv-aseman lähettimestä mökin antenniin.
Häiriötön tv-kuva edellyttää hyvää vastaanottoantennia ja antennin oikeaa suuntaamista.
Yksinkertaisin tapa tarkistaa tilanne omalla mökilläsi, on liittää digisovitin nykyiseen tv-antenniin ja
virittää kanavat kohdalleen.
Jos lähetykset eivät näy tai kuvassa on häiriöitä, on
antennijärjestelmä tarkistettava. Tarvittaessa antenni on suunnattava uudelleen, hankittava tehokkaampi antenni tai sijoitettava antenni paikkaan,
josta on esteetön yhteys tv-asemaan.

Mitä tarvitset tv:n katseluun mökillä?
• Koko UHF-alueen (kanavat 21–48) kattava
antenni
• Mastoputki, jolla antenni saadaan tarvittaessa
10 metrin korkeudelle
• TV:n signaali, joka on kaikilla kanavanipuilla
vähintään 80 prosenttia. Signaalin vahvuuden
voi tarkistaa digisovittimen näytöstä tvruudulta
• Antennivastaanottoon tarkoitettu digiviritin
tai digitelevisio
• Mastovahvistin, jos signaali ei ole riittävä tai
jos antenni sijoitetaan kauemmas
rakennuksesta
• Sisäantenni saattaa riittää, jos mökki sijaitsee
lähellä lähestysasemaa (alle 30 km)
• LTE 700 -alipäästösuodin, tai UHF-antenni,
jossa on sisäänrakennettu LTE-suodin, jos
lähistöllä on LTE 700 asema ja TV-signaali
heikko

Miten saat tv-kuvan mökillesi?
Jos käytät antenniasentajaa:
• Käänny DigitaPRO Antenniasentajan puoleen,
lähimmän DigitaPRO-yrityksen löydät
www. digita.fi -verkkopalvelusta
• Tilaa antenniasennus mökillesi avaimet
käteen -periaatteella, DigitaPRO-asentaja
tekee kaiken puolestasi
• Ammattilaisen käyttö varmistaa parhaan
lopputuloksen
Jos teet antenniasennuksen itse:
• Mene osoitteeseen www.digita.fi/
karttapalvelu, joka näyttää lähetysasemat,
niiden peittoalueet, aseman tarkan suunnan
sekä paikkakunnan kanavatarjonnan
• Ota yhteys Digita Infoon, joka neuvoo,
millaisen antennin mökillesi tarvitset

• Hanki antenni, antennivahvistin sekä antennin
mastoputki ammattiliikkeestä (muista
maadoittaa mastoputki ukkosen varalta)
• Asenna antenni ja antennivahvistin (muista
turvavarusteet mennessäsi katolle)
• Viritä kanavat kohdalleen

Jos ei onnistu, missä syy ja mikä avuksi?
Jos tv-kuvassa on häiriöitä, syynä on
usein:
• Antenni on heikkotehoinen – tarvitset
tehokkaamman antennin
• Antennin suuntaus on väärä tai sijainti liian
matala – suuntaa antenni uudelleen
• Mastovahvistin puuttuu, jos on käytetty
mastoputkea – asenna mastovahvistin
• Harjut, korkeat kalliot, isot puut ja tiheä metsä
voivat estää tv-signaalin pääsyn antenniin –
sijoita antenni paikkaan, josta on esteetön
yhteys tv-asemaan
• Etäisyys tv-asemaan on liian pitkä – hanki
tehokkaampi antenni tai suuntaa antenni
toiseen lähettimeen

Mistä lisätietoja, kuka auttaa?
Digita Info vastaa AntenniTV:n näkyvyyteen, lähetysverkkoon ja antennijärjestelmiin liittyviin kysymyksiin. Digitan verkkopalveluun www.digita.fi on
koottu laajasti tietoa Digitan palveluista. Digitan
Karttapalvelu opastaa löytämään lähimmän lähettimen, kanavatarjonnan sekä DigitaPRO-asentajan.
Digisovittimien ja vastaanottolaitteiden ongelmatilanteissa sekä niiden perusasennuksiin liittyvissä kysymyksissä kuluttajaa palvelevat laitteiden
myyjät, valmistajat sekä maahantuojat. Tv-kanavien sisällöstä ja lähetyksistä vastaavat radio- ja
tv-yhtiöt. Digitan maanpäällisessä antenni-tvverkossa 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

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 laajakaistaoperaattoreita.
www.digita.fi

