
Vi ændrer lidt 
på radio og tv.

Er du klar?



Gør dit tv klar til  
fremtidens underholdning

Vi er i gang med at gøre klar til næste generations tv. Derfor rydder vi op 
i vores kabel-tv-net, så du kan få bedre tv-signal og billedkvalitet. Med 
 op  rydningen frigiver vi samtidig plads i kabel-tv-nettet, så vi i fremtiden  
kan levere bredbånd med hastigheder helt op til 1.000 Mbit.

Genindlæs dine kanaler
I dag har dine tv-kanaler en startfrekvens på 143 MHz. Fremover skal start-
frekvensen være 450 MHz – ellers vil du opleve en sort skærm. 

Det varierer fra tv til tv, hvordan du ændrer frekvensen og indlæser dine 
 kanaler. Find vejledningen til netop dit tv på yousee.dk/kanaler, eller  
prøv den generelle guide:

1. Vælg Menu på din fjernbetjening
2. Vælg Indstillinger eller Konfigurationer
3. Vælg Digital eller Opsætning
4. Vælg YouSee som operatør, hvis du bliver bedt om det 
5. Indtast netværks-id 100. Har du valgfrie kanaler i din 
 tv-pakke, skal du indtaste netværks-id  111
6. Indtast 450 MHz eller 450000 KHz under Frekvens
7. Vælg Indlæsning af kanaler 

Du kan læse mere på yousee.dk/tv2017



Gør din radio klar  
til FM-sluk

Test: Bliver du berørt af FM-sluk?
Kig på dit kabel-tv-stik, som vist på billedet her. Er der  
trukket et kabel fra din radio til R-indgangen i kabel-tv-stikket? 
Nej: Så kan du høre radio, som du plejer.
Ja: : Så skal du til at vælge, hvordan du vil høre radio  
derhjemme fremover. Der er flere valgmuligheder. 

Vælg en ny radioløsning
Hvis du har hørt FM-radio via dit kabel-tv-stik, kan du vælge mellem  
en af disse løsninger. 

• Adapter: Du kan købe en DAB-adapter til din radio, så  
 du kan høre digital radio (DAB)
• DAB-radio: Du kan købe en digital radio (DAB-radio) 
• Streaming: Du kan streame radio via internettet
• FM-antenne: Du kan bestille en gratis FM-antenne på 
 yousee.dk/antenne

Du er velkommen til at besøge din lokale YouSee butik og få råd og  
vej ledning om, hvilken løsning der passer bedst til dig.

Du får 20 % rabat i Elgiganten
Sammen med Elgiganten giver vi 20 % rabat på en DAB-radio eller DAB- 
adapter. Bestil på elgiganten.dk og brug rabatkoden YOUSEERADIO.  
Du kan også bruge koden i Elgigantens butikker. 



 Har du  
spørgsmål?
Så kig forbi yousee.dk/tv2017 

Eller ring til os på 70 70 30 17 alle hverdage kl. 8-20  
og øvrige dage kl. 10-20.
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