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Cablenet: Άλλο Επίπεδο Επικοινωνίας
Αγαπητοί Συνδρομητές,
Από τις 18 Απριλίου 2016, η Cablenet έχει προχωρήσει στη μείωση των αναλογικών καναλιών που μεταδίδονται μέσω του
δικτύου της. Η αλλαγή έχει εφαρμοστεί πρώτα στην επαρχία Λεμεσού και αναμένεται ότι θα εφαρμοστεί αμέσως μετά το Πάσχα
στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας.
Με την εισαγωγή νέων ψηφιακών τηλεοπτικών μπουκέτων, η Cablenet κάνει την τηλεοπτική σας εμπειρία πιο θεαματική αφού
προσφέρει μέχρι και 80 συναρπαστικά κανάλια εκ των οποίων τα 23 σε υψηλή ευκρίνεια! Με πεντακάθαρη εικόνα και κρυστάλλινο
ήχο, η πλούσια τηλεοπτική γκάμα της Cablenet θα σας καταπλήξει προσφέροντας επιλογές για όλα τα γούστα σε ένα τεράστιο
πεδίο από κανάλια γενικού ενδιαφέροντος μέχρι ταινίες και σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα, μουσική και αθλητικά.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σε όλα τα πακέτα που συμπεριλαμβάνουν τηλεόραση προσφέρεται κατ’ ελάχιστο το νέο ψηφιακό
μπουκέτο Start TV που περιλαμβάνει 40 κανάλια (6 σε υψηλή ευκρίνεια) χωρίς επιπλέον μηνιαία χρέωση. Στην περίπτωση
που δεν έχετε ακόμη μεταφερθεί στις νέες και βελτιωμένες ψηφιακές μας υπηρεσίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με
το 130 για περισσότερες πληροφορίες.
Για τη λήψη των ψηφιακών υπηρεσιών απαιτείται αποκωδικοποιητής, τον οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από τα καταστήματα
της Cablenet με εφάπαξ κόστος €50 ή με μηνιαίο ενοίκιο €2 για το πρώτο σημείο μόνο.
Τα αναλογικά κανάλια που είναι διαθέσιμα μετά τη μείωση είναι τα ακόλουθα:
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Σε όλα τα υφιστάμενα πακέτα που συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες τηλεόρασης Cablenet προσφέρεται κατ' ελάχιστον το
τηλεοπτικό μπουκέτο Start TV που περιλαμβάνει 40 κανάλια (6 σε υψηλή ευκρίνεια) χωρίς επιπλέον μηνιαία χρέωση!

Αλλαγή Συχνότητας αναλογικών καναλιών
Με τη μείωση των αναλογικών καναλιών, θα απαιτηθεί επανασυντονισμός της τηλεόρασης σας για λήψη όλων των καναλιών.
Παρακαλούμε όπως προβείτε στον συντονισμό με βάση τις οδηγίες της τηλεόρασης σας.
Γενικά η διαδικασία συντονισμού εκτελείται ως εξής, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης σας: Επιλέξτε την
αναλογική είσοδο τηλεόρασης. Πλοηγηθείτε στο κεντρικό μενού της τηλεόρασης σας και μέσω του μενού ρυθμίσεων επιλέξετε
συντονισμό (αναλογικό εάν αναφέρεται συγκεκριμένα). Εν συνεχεία επιλέξτε αυτόματο συντονισμό εάν προσφέρεται. Η
διαδικασία συντονισμού θα ξεκινήσει και ενδεχομένως θα διαρκέσει κάποια λεπτά. Με την ολοκλήρωση θα πρέπει να
αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα του συντονισμού και να βγείτε από το κεντρικό μενού.
Οι πιο πάνω οδηγίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο και μάρκας της τηλεόρασης σας. Σε περίπτωση προβλήματος
ή για περαιτέρω βοήθεια παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή της τηλεόρασης σας.
Περισσότερες πληροφορίες για τα κανάλια και τις συχνότητες στις οποίες μεταδίδονται μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της
Cablenet www.cablenet.com.cy στην ενότητα Εξυπηρέτηση/FAQ.
Τονίζουμε ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες τηλεόρασης δεν επηρεάζονται καθόλου από την αλλαγή.

