Het Allemaal Digitaal
stappenplan TV
Kijkt u op een van uw tv’s nog analoog of weet u dit niet helemaal zeker?
Volg de onderstaande stappen, zodat u voor 1 mei goed bent voorbereid
op een digitale toekomst!

1. Doe de tv-check
• Zet uw tv aan en ga naar kanaal 15 of 23:
• Ziet u op een van deze kanalen de zender Discovery? U kijkt al digitaal en hoeft voor deze tv niets meer te doen!
• Ziet u hier niet de zender Discovery? Dan kijkt u nog geen digitale tv. Volg stap 2.

2. Kies een van de volgende oplossingen om digitale tv te kijken:
Oplossing A. Heeft u een tv van na 2010? Eenvoudig digitaal kijken.
	Door digitale tv te installeren, ontvangt u direct 33 digitale zenders. Eenvoudig digitale zenders installeren:
		

Stap 1: Zet uw televisie aan

		

Stap 2: Ga naar het installatiemenu en selecteer de optie ‘(digitale) zenders zoeken’

		

Stap 3: Vul bij ‘frequentie (MHz)’ 402.00(0) in

		

Stap 4: Vul bij ‘netwerk-ID’ 4000 in

		

Stap 5: Vul bij ‘symboolwaarde’ 6875 in

		

Stap 6: Druk op ‘zoeken’ om het installatieproces te starten. Dit kan even duren. Uw installatie is voltooid!
U kijkt nu direct digitale televisie zonder smartcard.

Oplossing B. Heeft u een tv van voor 2010?
	Met een Minidecoder kijkt u eenvoudig digitale tv. Dat is een klein kastje met een afstandsbediening, dat u
tussen de coaxkabel en uw tv aansluit. U ontvangt hiermee 33 digitale zenders. Bestel de Minidecoder in de
webshop of bij de DELTA-dealer. Als DELTA-klant betaalt u geen € 79,95, maar slechts € 39,95.

Oplossing C. Interactieve TV
	Hoe oud uw tv ook is, u kunt altijd kiezen voor DELTA Interactieve TV. U ontvangt dan ruim 60 digitale
zenders, waarvan de helft in HD. Daarnaast geniet u van alle extra mogelijkheden, zoals Live TV Pauzeren en
Begin Gemist. U kijkt met deze oplossing tv via het internet. Heeft u al internet van DELTA? Kies dan voor
Interactieve TV voor slechts € 3,50 per maand.

U bent op deze tv klaar voor de digitale toekomst!

Het Allemaal Digitaal
stappenplan radio
Luistert u op een van uw radio’s in huis nog analoog via de kabel of u weet dit
niet helemaal zeker? Volg de onderstaande stappen, zodat u bent voorbereid
op een digitale toekomst!

1. Doe de radio-check
Loopt er een coaxkabel vanaf het kabelaansluitpunt in de muur of meterkast naar de achterkant van uw radio?
Radio (achterkant)

Coax

Coaxkabel

Dan luistert u radio via het analoge kabelsignaal. Volg stap 2.

2. Kies een van de volgende oplossingen om digitale radio te luisteren.
Oplossing A. Sluit uw geluidsinstallatie aan op uw tv of tv-ontvanger
	Heeft u een fijne geluidsinstallatie, waarmee u graag radio luistert? Verbind deze met uw tv of tv-ontvanger
met een audiokabel. U ontvangt dan ruim 40 radiozenders met de best mogelijke kwaliteit.
Radio (achterkant)

TV (achterkant)
Radio via TV

Radio (achterkant)
Radio via TV-ontvanger

TV-ontvanger (achterkant)

	U kunt de tv of tv-ontvanger ook verbinden met een HDMI, SCART, RCA (tulp) of optische kabel, afhankelijk
van uw voorkeur en de mogelijkheden van uw apparatuur. Komt u hier niet uit? De DELTA-dealer bij u in de
buurt adviseert u graag.

Oplossing B. Luister radio via de ether
	U kunt ook radio luisteren via de ether. Dan geniet u van een iets kleiner zenderaanbod dan u gewend bent,
maar deze oplossing is zeer eenvoudig.
	Verwijder de bestaande coaxkabel uit uw radio en vervang deze door een losse antenne. Deze koopt u bij de
DELTA-dealer bij u in de buurt of via onze klantenservice.

Oplossing C. Luister radio via het internet
	U kunt via uw computer, tablet of smartphone naar oneindig veel zenders luisteren. U kunt eventueel een
speciaal speakersysteem op uw computer aansluiten voor beter geluid. Dit werkt via Bluetooth of WiFi.

U bent op deze radio klaar voor de digitale toekomst!

