Một Số Đài TV Địa Phương Đang Chuyển Tần Số.
Đây Là Những Điều Bạn Cần Biết!
Điều Gì Đang Diễn Ra
Một số đài TV địa phương đang chuyển sang các tần số mới trong tương lai gần để có nhiều
dải sóng khả dụng hơn dành cho các dịch vụ internet vô tuyến. Nếu bạn thuê bao TV cáp hay
vệ tinh, thì đừng lo lắng: nhà cung cấp dịch vụ của bạn sẽ đảm bảo rằng bạn vẫn có thể xem
các kênh địa phương của mình.
Nếu bạn xem truyền hình miễn phí với một ăng ten, bạn sẽ cần dò lại bộ TV của bạn khi mà
nhà đài chuyển sóng để tiếp tục bắt được kênh địa phương đó.
Bạn sẽ không cần phải mua sắm thiết bị hay các dịch vụ mới. Sau khi bạn dò lại bộ thiết bị của
mình, bạn sẽ tìm thấy đài trên cùng số kênh.
Lên Kế Hoạch Dò Lại Để Giữ Các Kênh Của Bạn
Mỗi khi mà một đài mà bạn bắt được qua sóng chuyển sang một tần số mới, bạn sẽ cần phải
dò lại TV hay hộp chuyển đổi của mình để tiếp tục nhận được kênh địa phương.
Hãy chọn "dò" hay "tự động cân chỉnh" trên trình mục (menu) điều khiển TV hay hộp chuyển đổi
của mình để bắt đầu tiến trình dò sóng.
Bạn thông thường có thể tìm thấy các hướng dẫn bằng cách nhấn các nút "thiết-lập" hay "trình
mục" trên máy truyền hình hoặc điều khiển từ xa của ăng ten kỹ thuật số. Nếu bạn có gặp khó
khăn, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng cho chủ sở hữu để có thêm các hướng dẫn cụ thể về
việc làm sao để tiến hành dò kênh, hoặc liên lạc với dịch vụ khách hàng dành của nhà sản xuất
TV hay hộp chuyển đổi của bạn.
Số kênh thực sự mà bạn thấy sẽ không thay đổi.
Để Luôn Được Thông Báo
Bởi vì các đài TV chuyển đổi vào các thời gian khác nhau, bạn có thể cần phải dò lại bộ TV của
mình nhiều hơn một lần. Vui lòng theo dõi các kênh địa phương của bạn để có thông tin về việc
khi nào thì dò lại.
Tìm thêm thông tin về kênh địa phương nào của bạn đang chuyển đổi và khi nào thì chuyển đổi
tại TVAnswers.org.
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