AB Julius
Oplever du sort skærm?
Vi skifter TV signal – den 29.September 2016
I August 2015 skulle alle dem, der køber kabel-TV signal hos YouSee have forbundet deres eget
antennekabel til YouSee stikket (det antennekabel der kommer ind fra bagtrappen). Har man gjort
det, og alt TV funger som det skal, kan man se bort fra det nedenstående.
Men har ikke skiftet stik i August 2015 var der ikke problemer indtil i dag. Der var nemlig stadig
signal på AB Julius' antennekabel (det der kommer ind ad fortrappe).
I dag skifter signal på AB Julius' antennekabler til Parknet. Er dit fjernsyn tilsluttet AB Julius'
antennekabel, vil du opleve at der skal gennemføres en kanalsøgning.

Oplever du sort skærm eller en kanalsøgning skal du:
Enten
flytte dit antennestik over til YouSees antennekabel (der kommer ind ad bagtrappen),
Eller
flytte dit TV abonnement fra YouSee til Parknet og lade stikket sidde hvor det er.
Såfremt dit fjernsyn ikke automatisk finder kanalerne, skal kanalsøgning foretages med følgende
parametre:
Søgefrekvens 143 Mhz,
Modulation=QAM64,
Netværksid =100,
Symbolrate=6.875.
For at se TV fra Parknet skal man have et TV med DVB-C tuner og MPEG4 understøttelse, eller
evt en digital-modtagerboks. De almindelige TV pakker (lille, mellem, stor og filmpakke), kræver
ikke noget ekstraudstyr eller programkort.
Parknet kan også tilbyde diverse pakker og enkeltkanaler som tillæg til de almindelige TV pakker.
Dette kræver et programkort. Kortet er gratis og udleveres hvis du køber et CA-modul til 395 kr,
eller en Digital boks til 970 kr. Alle TV pakker op priser kan ses på www.parknet.dk.
Du kan tilmelde dig Parknet på https://parknet.dk/tilmelding/ eller www.nyiparknet.dk
Parknet kan kontaktes

per email:

support@parknet.dk

per telefon

3690 6000 alle hverdage 9-12.30 og 18 – 21

på bestyrelsens vegne
Sebastian Løck
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