TV POLAR vysílá v DVBT na nové frekvenci,
PŘELAĎTE SI TELEVIZOR
Pokud vám 1. února 2016 zmizel v televizoru kanál POLAR, je to tím, že vysílání TV POLAR bylo
přesunuto z Vysílací sítě 3 do Vysílací sítě 4. Prohledejte vaši programovou nabídku, zda POLAR
nenajdete na jiné pozici. Pokud jste jej nenašli, prosíme, “přelaďte si televizor”.
Jak přeladit?
Stiskněte na dálkovém ovladači vašeho televizoru MENU a vyhledejte položku AUTOMATICKÉ
LADĚNÍ, nebo AKTUALIZACE KANÁLŮ DVBT (případně položku obdobného významu). Držte se
pokynů na obrazovce.
Po úspěšném dokončení aktualizace byste měli mezi vašimi programy vidět stanici POLAR. Zařaďte si
POLAR mezi vaše oblíbené programy, ať nás vždy rychle najdete.
Přeladili jste a stanice POLAR se neobjevila?
Postupujte podle tohoto návodu:
1. Přijímáte televizní signál pomocí pozemní antény DVBT a máte naladěnu stanici FANDA,
SMÍCHOV nebo TELKA?
 Pak po aktualizaci programové nabídky na svém televizoru musíte mít mezi svými
programy rovněž stanici s logem POLAR. Prosím znovu postup opakujte.
Pokud se POLAR opět neobjevil, použijte v MENU funkci MANUÁLNÍ LADĚNÍ: POLAR
je ve Vysílací síti (Multiplex) 4, Digital Broadcasting, na kanálu 45, frekvenci 666 MHz.
2. Bydlíte v domě se společnou anténou pozemního televizního vysílání DVBT a nemáte žádnou
ze stanic FANDA, SMÍCHOV nebo TELKA?
 Bude potřeba upravit společnou anténu pozemního televizního vysílání DVBT na
střeše domu. Oslovte správce domu, který zajistí anténářskou firmu (
seznam zde
), není
to cenově náročná záležitost.
3. Bydlíte v rodinném domě s vlastní anténou pozemního televizního vysílání DVBT a nemáte
žádnou ze stanic FANDA, SMÍCHOV nebo TELKA?
 Bude potřeba upravit vaši anténu pozemního televizního vysílání DVBT. Oslovte
anténářskou firmu (
seznam zde
), není to cenově náročná záležitost.
Pokud vám POLAR ani podle výše uvedeného návodu nejde naladit, nebo si nejste jisti
správným postupem, volejte technickou podporu Vysílací sítě 4 v čase 09:00  19:00 na telefon
595 694 660
.

Pokrytí Moravskoslezského kraje signálem TV POLAR  Vysílací síť 4 (Multiplex 4):

Detailní pokrytí Moravskoslezského kraje signálem TV POLAR dle metodiky ČTÚ můžete zjistit 
zde
(
zvolte “Digitální televize / Celoplošné / Vysílací síť 4)
:
http://dtv.ctu.cz/
Děkujeme, že jste si nás přeladili
TV POLAR
www.polar.cz

