
 
 
Manual 399 

 

 

Vedr. DVBC-110MK2 bokse og DVBC tunere generelt 
 

Hvis du har haft kanaler før, men de pludselig er væk 

Ofte drejer det sig om, at få lavet en ny søgning, så er virker det igen. Du skal huske at indtaste 

korrekte netværksoplysninger (som du får fra din udbyder). Vi anbefaler, at man først gendanner 

boksen til fabriksindstillinger i menuen og herefter foretager den nye søgning. 

 

Pixeleringer og enkelte kanaler der forsvinder og problemer med søgning 

I LANGT de fleste tilfælde afhjælpes dette med et nyt dobbeltafskærmet antennekabel 

(Yousee/Stofa godkendt).  

Hvis du har splittet dit signal op – så brug ikke et T-stykke. Det deler signalet i 2 dele, så man 

mister op imod 50% signal ved at bruge sådan et.  

Skal man splitte sit signal op så SKAL man bruge en korrekt antenne-splitter (hvor man skruer 

kablerne fast med F-connectors) 

 

Har du mere end 1 TV? Har du forstærker på? Hvis ikke, så er det nok problemet, for Yousee og 

Stofa garanterer kun signal på det først komne stik i huset. Og har man mere end 1 tv anbefaler de 

en forstærker.  

Ovenstående og specielt udskiftning af antennekabler der ikke er dobbeltafskærmede (Yousee/Stofa 

godkendt) vil løse langt størstedelen af problemerne. 

Hvis man selv har sat han/hun stik på sit antennekabel, så skal disse stik også være godkendte, man 

kan ikke nødvendigvis bruge de gamle man har liggende i gemmerne. 

 

Fortsat Pixelering 

Oplever du alligevel pixeleringer? Så er det en god ide at stille boksen på en af de kanaler der driller 

og så trykker 2 x på INFO knappen på remoten. På den måde får du en signalstyrke/kvalitets 

visning. Hvis denne er under 50%, så skal du have stærkere signal (enten via forstærker eller ved at 

kontakte udbyder og få dem til at skrue op for signalet).  

 

Hvis du derimod får resultat på konstant på 100%, så KAN det være du har for kraftigt signal. (Det 

kan faktisk være ligeså slemt som for lidt signal) og der skal du enten skrue ned for din forstærker, 

eller sætte et dæmpeled på (attenuator). 

 

 

 
 

 
 
 

 


