
PHILIPS:  
Vælg opsæt/Søg efter kanaler, ok – Geninstal-
ler, 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 kanal-
opdatering: Vælg fra. 

SAMSUNG:  
Samsung har operatørvalg, her vælger du 
”Andre” og indtaster værdierne. Du skal vælge 
hurtigscan. Menu- indstillinger Autolagring. 
Netværks id: 1, frekvens 434000, Symbolrate: 
6875, QAM 64.  
 
Ældre Samsung TV kan man være nødt til at 
ændre land til enten ”Sverige” eller ”Finland”, 
hvis tv’et kun finder de analoge kanaler. Stan-
dardkode 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: 434.000, net id: manuel: 1 – Start.  

LG:  
Tryk menu.   
> Indstillinger > Opsætning > Manuel- indstilling 
> Indtast værdierne: Frekv. 434000 mHz, Sym-
bolhastighed: 6875, Modulation: QAM 64, 

TIP! 
Pixelerer dit tv-billede, selvom dit tv signal  
er ok?  Chromecast kan være årsagen! 
Prøv helt at fjerne din Chromecast-enhed fra 
tv'et eller prøv at  montere Chromecast’en  
med den medfølgende HDMI forlænger. 
Vær opmærksom på, at en Cromecast-enhed
kan støje ind i fjernsynets tuner og derved få  
tv-billedet til at pixelere.

SÅDAN SØGER DU DINE DIGITALE KANALER FREM
Så nemt er det..
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DISSE TING KAN STÅ I DIN TV-MENU:

Digital indstilling – Konfig – Auto lagring – Manuel – Kabel – Hurtigscan.

OBS! Glenten omlægger digitale frekvenser områdevis i 2019.
Du skal derfor ved digital kanalsøgning bruge enten:
Modulation 64 eller 256

KANALSØGNING FØR OMLÆGNING:

Find i menuerne hvor du kan indtaste disse værdier:
Frekvens: 434 MHz (434.000 kHz), Symbolrate/Hastighed: 6875, QAM/Modulation: 64,  
Netværks ID: 1 (00001)

KANALSØGNING EFTER OMLÆGNING:

Find i menuerne hvor du kan indtaste disse værdier:
Frekvens: 434 MHz (434.000 kHz), Symbolrate/Hastighed: 6875, QAM/Modulation: 256,  
Netværks ID: 1 (00001)


