
Du skal til at høre  
radio på en ny måde
I næste uge slukker vi for FM-signalet via kabel-tv-
stikket. Det betyder, at du skal til at høre radio på 
en ny måde, hvis der er trukket et kabel fra din radio 
til R-indgangen i dit kabel-tv-stik. Den plads som 
FM-signalet har optaget i kabel-tv-nettet bliver 
fremover brugt til bedre tv- og bredbåndsløsninger. 

Sådan kan du høre radio
Der er flere måder, du kan høre radio på fremover. 
Bestil fx en gratis stueantenne eller spar 20 % på en 
DAB-radio, som modtager radiokanalerne digitalt. 

På yousee.dk/tv2017 kan du læse om alle dine 
muligheder.

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.

Vi ændrer startfrekvensen  
på dine tv-kanaler
For at give dig et bedre tv-signal og en højere billedkvalitet, ændrer vi startfrekvensen  
på dine tv-kanaler fra næste uge. Hvis du oplever sort skærm, er det fordi, dit tv ikke  
har indlæst den nye frekvens automatisk. Du skal i så fald selv ændre frekvensen og 
genindlæse dine kanaler. 

Se hvordan på yousee.dk/guide, eller prøv følgende:
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

Vi sikrer dig den bedste forbindelse 
– også i fremtiden!
Derfor laver vi lige nu nogle ændringer i vores kabel-tv-net, som giver dig 
en endnu bedre billedkvalitet. Men ændringerne betyder også, at vi snart 
vil kunne tilbyde dig bredbånd med hastigheder helt op til 1.000 Mbit.

Vi ændrer lidt  
på radio og tv.  
Er du klar til 
næste uge?
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