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PHILIPS: 
Vælg opsæt/Søg efter kanaler, ok – Geninstaller, ok, 
dansk, ok – netværk, ok - kabel, indsæt værdierne 
som beskrevet i toppen af siden. – Start, ok. 
Kanalerne søges og gemmes, ok. For at undgå, at 
Phillips sletter dine kanaler gå til:  
Opsæt > Kanalinstallation > Automatisk 
kanalopdatering: Vælg fra.  
 
 
SAMSUNG: 
Samsung har operatørvalg, her vælger du ”Andre” og 
indtaster værdierne. Du skal vælge hurtigscan.  
Menu indstillinger: Autolagring. Netværks id: 1, 
frekvens 450000, Symbolrate: 6875, QAM 256.  
Ældre Samsung TV kan man være nødt til at ændre 
land til enten ”Sverige” eller ”Finland”, hvis tv’et kun 
finder de analoge kanaler. Standardkode for ændring 
af land, er enten 1234 eller 0000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SONY: 
Tryk menu. 
Vælg indstillinger > Vælg værktøjskassen > Vælg 
digital opsætning > Vælg gaffelnøglen/Digital 
programindstilling, vælg aut. programindstilling.  
Vil du.. Ja – Kabel tv – Hurtig scanning – Frekvens, 
manuel: 450.000, net id: manuel: 1 – Start.   
 

LG: 
Tryk menu.  
Indstillinger > Opsætning > Manuel-indstilling > 
Indtast værdierne: Frekv. 450.000 Mhz, 
Symbolhastighed: 6875, Modulation: QAM 256,  
 
 
DENVER, MAXIMUM BOKSE: 
Nulstil eller lav en netværkssøgning. Vælg ”Andet” 
og indtast netværks id: 00001 og søg.  

 
SELVVALGSKANALER OG -PAKKER: 
Efter du har indsat modul/kort første gang, kan der 
gå op til 5 min, før billedet kommer frem. Selvvalgs- 
programmer ligger fra kanal 100 og opefter.  
  

                                                    
                                                     

 

Så nemt er det.. 
 

Dette kan stå, når du trykker på MENU i fjernbetjeningen til dit tv eller boks: 

Digital indstilling – Konfig – Auto lagring – Manuel – Kabel – Hurtigscan. 
Find i menuerne, hvor du kan indtaste disse værdier: 

Frekvens: 450 Mhz (450.000 Khz), QAM: 256, Symbolrate/Modulation: 6875, Netværks ID: 1 (00001) 
 

Få  d   il hj l  di  d   å k i  d  d å  kk  i  å d  k   d  l    

Finder du ingen digitale kanaler? Prøv at ændre ”Land” til Sverige eller Finland under ET GODT TIP: 
kanalsøgning. (Kode: 1234 eller 0000). 

Nedenfor finder du detaljeret vejledning for de enkelte tv-mærker samt kontaktoplysninger til deres support. 

Hjælp: 
Når tv’et har søgt rigtigt vha. LCN, så er DR1 på kanalplads 1 og TV2 på kanalplads 2.  

Kan du ikke finde kanalerne og hjælper din manual eller forhandler ikke, så kan producenten måske 
forklare det på en forståelig måde. Kontakt producenternes support således:  

TV           Telefon                E-mail/hjemmeside 
LG                                     78796454                www.lg.com/dk/support  
Panasonic (9-17)            36927799                                                  www.panasonic.com/dk/support  
Sony (9-17)                     70112105                                                   www.sony.dk/support  
Samsung                         33550020                                                   www.samsung.com/dk/support  
Phillips (9-18)                 35258314                                                   www.philips.dk/support  
Prosonic                          87783090                                                   www.bilka.dk/kundeservice  
Grundig                           41909783                                                   servicedanmark@grundig.dk   
JVC                                   43509000                                                    
B&O                                 ingen                                                           www.bang-olufsen.com/da                         
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