
TÄRKEÄ TIEDOTE!
Tässä talossa otetaan ennakkotiedotteesta poiketen 

käyttöön asennuspäivänä vain kaapeli-TV-palvelu.

Kiinteistölaajakaistat otetaan käyttöön myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 
Tämä johtuu siitä, että kaapelimodeemien toimitukset ovat maailmanlaajuisesti viivästyneet 
COVID-19-pandemian vuoksi. 

Pahoittelemme meistä johtumattomista syistä aiheutuvaa muutosta laajakaistojen käyttöönotossa. 
Tiedotamme uudelleen heti, kun saamme laitteet ja voimme toimittaa laajakaistapalvelun.

Kaapeli-TV on käytössänne alkuperäisen suunnitelman mukaisesti aiemmin ilmoitettuna päivänä. 

Me täällä MPY:llä teemme työtä, jotta juuri sinä saisit tarvitsemasi palvelun – helposti, nopeasti ja 
taatusti luotettavasti. Toivommekin, että luottamuksesi palveluihimme säilyy tapahtuneesta 
huolimatta. 

Hyvää syksyä toivottaa

MPY Telecomin väki

LISÄTIETOJA
Asiakaspalvelu ma-pe klo 8-17: p. 030 670 3033 (0,084 €/min), sähköposti asiakaspalvelu@mpy.fi.
Tekninen tuki ja vikailmoitusten vastaanotto 24/7: p. 030 670 3019 (0,084 €/min), sähköposti tekninentuki@mpy.fi. 

mpy.fi/kuluttajat
Jälleenmyyjämme Leppävirralla on 
Mikrotuki Jani Itkonen, 
Teollisuustie 8 B, p. 040 724 1822 

Asukastiedote

Varmista TV:si toimiminen. Lue tämä tiedote!

Jatkuu toisella sivulla



OHJE TV:N VIRITTÄMISEKSI MPY:N KAAPELI-TV -
PALVELUUN

Taloyhtiösi on liittynyt MPY Telecom Oyj:n Kaapeli-TV -palveluun. 
Tässä pari vinkkiä siitä, miten palvelun saa otettua käyttöön.

1. Käytössä tulee olla kaapelivirittimellä (DVB-C) varustettu TV tai digiboksi.
2.TV-kaapeli tulee kytkeä TV:tä varten huoneiston seinärasian TV-puolelle (ks. alla ole kuva)

Liittäkää TV ( ja/tai modeemi) 
aina seinärasian TV-puolelle.

3. Kun TV (tai digiboksi) viritetään ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa tehdä laitteelle tehdasasetusten palautus
( joissain laitteissa nimellä viritystietojen poisto, joissain asetusten poisto tai nollaus). Ohjeet tähän löytyvät TV:n (tai
digiboksin) ohjekirjasta.
• Jos käytössä on tallentava digiboksi, toimenpide ei normaalitilanteessa poista laitteesta jo tallennettuja ohjelmia, ellei

sitä erikseen mainita. Laite saattaa erikseen ilmoittaa esim. ”Haluatteko varmasti poistaa tallennetut ohjelmat/
tallenteet?” Tällöin kannattaa ottaa yhteyttä tekniseen tukeemme p. 030 670 3019.

• Jos TV-laitteellesi on tehty erillinen kalibrointi, tehdasasetusten palautus poistaa tämän.

4. Suosittelemme käyttämään alle 5 metriä pitkää TV-kaapelia ja pitämään kaapelin ”vapaana”, ei tiukalla kiepillä, eikä
nippusiteillä tai teipillä sidottuna. Emme suosittele myöskään minkäänlaisia jatkoksia, vaan yhtä yhtenäistä kaapelia
seinärasiasta TV:lle/digiboksille. TV-kaapeli on kokonaisuuden herkin osa. On tärkeää, että kaapeli on ehjä.

5. Lisätietoa kanavista ja kanavapaikoista löytyy MPY:n nettisivuilta www.mpy.fi

Toivottavasti näistä ohjeista on sinulle apua. Mikäli TV:n virittämisen tai kanavahaun kanssa tulee kysyttävää, pyydämme 
ottamaan yhteyttä MPY:n tekniseen tukeen. Voit joko soittaa numeroon 030 670 3019 (0,084€/min) tai lähettää esim. 
tilanteesta kuvia osoitteeseen tekninentuki@mpy.fi. Etsitään yhdessä sinulle paras ratkaisu.

Jälleenmyyjämme Leppävirralla on Mikrotuki Jani Itkonen, Teollisuustie 8 B, p. 040 724 1822 
MPY:n asiakaspalvelu 030 670 3033 ma-pe 8-17 (0,084 €/min)
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