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DE SIDSTE ANALOGE SIGNALER ER SLUKKET
Tirsdag den 9. februar 2016 slukkede youSee for de sidste analoge signaler. Har du et billedrørs TV eller en ældre
fladskærm (MPEG-2) kræver det herefter, at du anvender en digital boks.
Bestyrelsen anbefaler, at man overvejer at anskaffe et digitalt TV (MPEG-4 og DVB-C) i stedet for at anvende boks.
DEN ÅRLIGE KANALOMLÆGNING
Den årlige kanalomlægning finder sted mandag den 25. februar. Kanalerne i Grundpakken, Mellempakken og
Fuldpakken vil herefter være placeret, som anført i youSee kanaloversigt gældende fra februar 2016, der er omdelt
sammen med denne informationsskrivelse.
Som det er de fleste bekendt har vi i Nyråd 6 ekstrakanaler.
Det drejer sig om NRK2, Hovedstadens Lokal TV, 3 SAT, TV2 Norge, SAT 1 og PRO 7.
For at give plads til ”mere” bredbånd og bredbånd uden TV – der forventes i løbet af sommeren - er det nødvendigt at
flytte disse seks kanaler fra Grundpakken til Mellempakken. Det har den konsekvens, at hvis du vælger en ”Bland
Selv pakke”, mister du de seks ekstrakanaler. De kan dog vælges eller købes som enkeltkanaler til ”Bland Selv”
produktet.
Programpladserne for de seks ekstrakanaler i Mellempakken og Fuldpakken er uændret:
NRK2
Hovedstadens Lokal TV
3 SAT
TV 2 Norge
SAT 1
PRO7

Kanalplads 86
Kanalplads 99
Kanalplads 288
Kanalplads 291
Kanalplads 292
Kanalplads 293

INDSTILLING AF TV EFTER KANALOMLÆGNING
Hvis du anvender en digital boks finder denne selv kanalerne efter kanalomlægningen. Nye og nyere TV apparater
finder ligeledes selv kanalerne efter kanalomlægningen. Hvis dette ikke sker, kan du prøve at afbryde helt for
apparatet og tænde igen. Er der fortsat ingen kanaler skal du foretage en digital søgning, ikke analog.
Sådan indstiller du din fladskærm med DVB-C og MPEG 4 (youSee):
 Har tuneren problemer med at finde kanalerne, kan du manuelt indtaste følgende:
Frekvens: 450 MHz (450.000 kHz)
 Netværks-ID: 100/110
 Modulation: QAM 64
 Symbol rate: 6875
NB: Du vil i nogle tilfælde blive bedt om at vælge DVB-T (Antenne) eller DVB-C (Kabel-tv).
Her skal du vælge DVB-C.
Se mere om indstilling af TV i vedlagte folder fra youSee under ”sådan indstiller du dit TV”.
Vær opmærksom på, at søgningen vil tage lidt længere tid, da det er en større omlægning.
HJÆLP TIL INDSTILLING AF TV
Bestyrelsen har indgået en aftale med nedenstående om hjælp til indstilling af TV apparater.
Unirep v/Per Nørreslet, telefon 31 35 58 37, indstiller dit TV for 500 kroner.
Dansk Kabel TV, telefon 55 37 71 15, indstiller dit TV for 539 kroner.
DIGITAL BOKS
Har du lånt en boks fra youSee, som du ikke længere benytter, kan du aflevere den til en i bestyrelsen.

RADIOKANALER
Der sker ingen ændring af de 21 radiokanalerne.
Radiokanalernes placering efter omlægningen finder du ved at gå ind på vores hjemmeside på www.nyraad.net og på
forsiden vælges TV og Radiokanaler i ”bjælken” øverst. Dernæst vælges Radiokanaler. Her ses programpladserne på
de radiokanaler, der er adgang til.
TILSLUTNING
Tilslutning til anlægget indenfor foreningens etablerede forsyningsområde sker efter betaling af indmeldelsesgebyr på
600 kroner og tilslutningsgebyr på 3.300 kroner. Prisen er ens overalt indenfor foreningens etablerede
forsyningsområde, idet der dog tages forbehold for meget dyre tilslutninger.
Betaling sker til foreningen efter opkrævning.
GENÅBNING
Genåbningsgebyr udgør 300 kroner.
Genåbning på grund af manglende betaling koster 1.000 kroner samt betaling af evt. restance.
INDMELDELSE, GENÅBNING, FLYTNING ELLER ADRESSESKIFT
Kontakt foreningens kasserer Kurt Løj, tlf. 5537 5251, mailadresse nyraad-antenne@nyraad.net
INFOKANALEN
Bestyrelsen beklager meget, at INFO-kanalen fortsat er ude af drift. Vi forventer at have en løsning i løbet af en
måned.
HENVENDELSE VIA MAIL TIL NyraadNet
Informationskanalen og hjemmesiden - info@nyraad.net
Betaling, lukning og spørgsmål - nyraad-antenne@nyraad.net
Pakkeskift. Gå ind på www.nyraad.net og udfyld formularen ”Pakkeskift bestilling”.
Ønsker du at modtage vores nyhedsmails kan du skrive til os på info@nyraad.net
MERE BREDBÅND
Det bliver i løbet af 2016 muligt at bestille en hastighed på 500/60 Mbit. For medlemmer af NyraadNet bliver prisen
449 kroner pr. måned (efter en rabat på 50 kroner).
Følg udviklingen på vores hjemmeside www.nyraad.net
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