
	  

Välkommen	  till	  BKO	  
BKO	  tar	  nu	  även	  över	  TV-‐nätet	  med	  BDTV	  som	  leverantör	  

	  
Nu	  kommer	  BKO	  ta	  över	  KabelTv	  nätet	  via	  samma	  antennuttag	  som	  tidigare.	  	  
	  	  Hädanefter	  kan	  ni	  välja	  fritt	  vilka	  Tv-‐kanaler	  ni	  önskar	  ur	  BDTVs	  urval	  av	  kanalpaket.	  
Tjänsteutbudet	  kommer	  framöver	  i	  hög	  fart	  att	  fyllas	  på	  med	  Hyrfilm(VOD),	  
Evenemangstv(PPV),	  Playtjänster	  m.m.	  Håll	  koll	  på	  www.bko.se	  för	  att	  vara	  uppdaterad.	  
	  

Basutbud/Analog	  Tv	  
	  
När	  vi	  lägger	  om	  signalen	  kommer	  ni	  ha	  möjligheten	  att	  beställa	  ett	  analogt	  basutbud.	  Detta	  
utbud	  består	  av	  följande	  kanaler:	  
	  
	  

 ● SVT 1 

  ● SVT 2 

  ● TV 3 

  ● TV4 

  ● Kanal 5 

  ● TV6 

  ● Sjuan 

  ● TV8 

 ● Kanal 9 

            ● Barnkanalen 

  ● SVT 24 

  ● Kunskapskanalen 

  ● TV4 Fakta 

  ● Kanal 11 

  ● TV12 

  ● 24 Norrbotten 

  ● BKO Infokanal 

 

 

 

	  
	  
Det	  kan	  behövas	  en	  kanalsökning	  men	  de	  flesta	  kanalerna	  kommer	  att	  finnas	  lagrade,	  kanske	  
inte	  på	  samma	  plats	  som	  tidigare.	  
	  
	  
	  
	  

	  
DigitalTv/Sport	  och	  Filmkanaler	  
	  



BKO	  använder	  sig	  av	  ett	  kodningssystem	  som	  heter	  CryptoGuard	  som	  klarar	  av	  att	  ha	  ett	  
obegränsat	  antal	  leverantörer	  i	  ett	  och	  samma	  programkort	  och	  CAM/Dekoder.	  Det	  ger	  en	  
unik	  möjlighet	  att	  ha	  olika	  leverantörer	  av	  tv	  och	  övriga	  tjänster	  med	  en	  och	  samma	  
utrustning.	  Detta	  gäller	  även	  kommande	  tjänster	  som	  kan	  utnyttja	  samma	  system	  för	  detta	  
också	  vilket	  är	  en	  liten	  revolution	  inom	  detta	  område.	  	  
	  	  Detta	  innebär	  att	  befintlig	  CA	  modul	  och/eller	  dekoder	  måste	  bytas	  till	  en	  med	  
CryptoGuard	  istället	  (en	  del	  gamla	  dekodrar	  kan	  gå	  att	  använda	  under	  en	  övergångstid,	  
kontakta	  din	  TL	  för	  information).	  Vissa	  tjänsteleverantörer	  erbjuder	  kraftigt	  reducerat	  pris	  på	  
sådan	  utrustning	  och	  ibland	  kan	  det	  t.o.m.	  ingå.	  
	  	  När	  du	  sedan	  är	  utrustad	  med	  programkort	  och	  CA	  modul/Dekoder	  enligt	  ovan	  kan	  du	  
sedan	  njuta	  av	  alla	  Tv/VOD/PPV	  och	  Play	  tjänster	  som	  kommer	  i	  nätet.	  Programkortet	  är	  din	  
nyckel	  till	  hela	  BKOs	  tjänsteutbud	  vad	  det	  gäller	  dessa	  tjänster,	  något	  som	  är	  unikt	  i	  
branschen.	  Vi	  är	  det	  andra	  stället	  i	  Sverige	  som	  får	  denna	  möjlighet	  och	  om	  ni	  hellre	  vill	  se	  Tv	  
via	  IPTV,	  är	  det	  samma	  programkort.	  
	  	  Det	  lilla	  besvär	  och	  eventuella	  kostnad	  som	  detta	  kan	  medföra	  för	  er	  kommer	  att	  betala	  sig	  
mångfaldt	  i	  framtiden,	  det	  är	  därför	  vi	  valt	  denna	  lösning.	  
	  

Tekniska	  parametrar	  för	  kanalsökning	  på	  Tv	  med	  DVB-‐C	  
inbyggt	  
Sökfrekvens:	  330	  MHz	  (eller	  330’000	  kHz)	  	  Nätid/Nätnummer:	  100	  (eller	  00100)	  	  Modulation:	  64	  
QAM	  Symbol/datahastighet:	  6,875	  Ms/s	  (eller	  6875000	  s/s)	  	  Nätverkssökning:	  Till	  Landsval:	  Sverige	  
detta	  oavsett	  om	  man	  ska	  ha	  annat	  språk	  inställt	  som	  standard	  för	  text/ljud,	  det	  ändrar	  man	  isåfall	  
efter	  installationen.	  
	  	  Allt	  ovan	  sker	  i	  regel	  helt	  eller	  delvis	  (frekvens	  behöver	  anges)	  automatiskt	  men	  detta	  är	  allt	  som	  
kan	  behövas.	  
	  

Kontaktuppgifter	  till	  oss	  och	  våra	  Tjänsteleverantörer	  
	  
BKO	  www.bko.se	  eller	  på	  telefon	  0921-‐20	  11	  00	  
BDTV	  www.bdtv.se	  tele	  0921-‐530	  30	  
	  

Felanmälan	  
	  
Vid	  fel	  på	  din	  tjänst	  kontaktar	  du	  din	  tjänsteleverantör	  som	  sedan	  driver	  ärendet	  så	  att	  du	  
bara	  behöver	  ha	  en	  kontakt	  för	  felanmälan.	  Om	  felet	  ligger	  utanför	  tjänsteleverantören	  så	  
meddelar	  de	  felet	  vidare	  utan	  att	  du	  behöver	  engagera	  dig.	  
	  	  Har	  du	  fel	  på	  uttagen	  i	  lägenheten	  så	  att	  de	  är	  trasiga,	  lösa	  eller	  annat	  problem	  så	  skall	  
detta	  anmälas	  till	  fastighetsägaren	  som	  vanligt.	  
	  


