Nyhedsmail nr. 1 / 2017 fra NyraadNet
I nyhedsmail nr. 1 / 2017 fra NyraadNet (TV- og Bredbåndsforening) kan du læse om:
1.
2.
3.
4.
5.

YouSee nedbrud
Gratis billetter til håndbold
Ekstrakanalen
Opgradering af det passive net
FM signalet slukker (gentagelse af punkt fra nyhedsmail nr. 5/2016)

1. YouSee nedbrud nytårsaften.
Som du sikkert ved, måtte vi i foreningen (og cirka 1.2 millioner seere over resten af Danmark),
undvære tv nytårsaften, da YouSee blev ramt af et stort tv-nedbrud. Som et plaster på såret har
YouSee derfor sammensat en filmpakke til alle. Du har adgang til filmpakken frem til månedens
udgang.
Tv-kanalen Viasat Film Premiere kan nu ses direkte på tv’et på de to tv-kanaler:
 Trailerkanalen (kanalplads 66)
 Eventkanalen (kanalplads 100).
Du behøver ingen kort eller tv-boks for at se Viasat Film Premiere på Trailerkanalen og
Eventkanalen.
Viasat Film Premiere viser topfilm som Star Wars - The Force Awakens, Zootropolis, The Danish
Girl, Straight Outta Compton, Flaskepost fra P (fra 22. januar) og mange flere.
Over 250 populære film, inkl. fem udvalgte lejefilm
Der bliver gradvist åbnet op for de 250 film på tv-boksen, mobil, tablet og pc. Her får I adgang til
film fra Viasat og fem udvalgte lejefilm (Captain Fantastic, The Hateful Eight, Antboy 3, Kvinden i
guld og Blood Father).
Se film på tv’et med en tv-boks:
De over 250 film og fem udvalgte lejefilm kan med en tv-boks fra YouSee ses på tv’et.
YouSee Tv-boks: Filmene finder man på Menu-knappen på fjernbetjeningen – vælg menupunktet
Film. Herefter vælges menupunktet Filmpakken.
Plusboksen (Samsung): Filmene findes under menupunktet Filmleje (ens pin-kode skal benyttes).
Filmene ligger under Filmpakken - alle til 0 kr. i leje.
Se film på mobil og tablet:
Først skal man åbne eller hente appen YouSee Tv & Film (til iOS og Android).
Herefter logger man ind på appen med sit YouSee Login. Har man ikke et YouSee Login, kan det
oprettes her.
Når man er logget ind, vælges menupunktet Film og herefter menupunktet Filmpakken
Se film på pc
Man logger sig først ind på tv.yousee.dk med sit YouSee Login. Har man ikke et YouSee Login, kan
det oprettes her.
Vælg menupunktet Film i menuen til venstre – og herefter punktet Filmpakken i topmenuen.
På yousee.dk/filmpakken kan du læse mere om, hvordan du får adgang til filmpakken.

2. Gratis billetter til Håndbold.
Igen i år kan NyraadNet i samarbejde med Dansk Kabel TV tilbyde et antal gratis billetter til TMS
Ringsted hjemmekampe i Dansk Kabel TV Arena i Ringsted. Billetterne tilbydes efter ”først til
mølle” princippet. Ønsker du nogle af de gratis billetter, går du ind på www.nyraad.net under
kontakt og udfylder formularen. Du kontaktes herefter af en fra bestyrelsen.
Spilledage og –tid:
 Lørdag den 21. januar klokken 15.00 mod Otterup HK
 Onsdag den 1. februar klokken 19.30 mod Nordsjælland Håndbold
 Lørdag den 18. februar klokken 15.00 mod SUS Nyborg
 Onsdag den 1. marts klokken 19.30 mod Ajax København
 Onsdag den 8. marts klokken 19.30 mod Team Sydhavsøerne
 Onsdag den 22. marts klokken 19.30 mod HØJ
 Lørdag den 8. april klokken 16.00 mod Korsør Slagelse Elitehåndbold
3. Ekstrakanalen i januar er - TV3 PULS.
TV3 PULS er Danmarks største livsstilskanal. Hver dag kan du se de bedste programmer om mad,
bolig og skønhed. På TV3 PULS er der altid garanti for et uundværligt fif fra boligprogrammerne,
og du kan være sikker på et godt grin hos de mange underholdende livsstilsprogrammer.
4. Opgradering af det passive net.
Opgradering af det passive net i foreningens antenneanlæg (omtalt i nyhedsmail nr. 6/2016) er nu
afsluttet. Dansk Kabel TV er netop nu i gang med en justering af anlægget. Når arbejdet er
fuldført er grundlaget til stede for levering af højere bredbåndshastigheder og bedre billedkvalitet.
5. FM signalet slukker. Vi nærmer os nu det tidspunkt hvor FM signalet slukker. Derfor
gentages orienteringen herom bragt i nyhedsmail nr. 5/2016.
FM-teknologien optager meget plads i kabelnettet - og der er færre, som bruger
radioantennestikket i væggen.
For at skabe plads til hurtigere bredbånd og bedre tv-kvalitet slukker youSee i januar eller
februar 2017 for det radiosignal, der kommer ud gennem radiostikket i din væg.
Sluk af FM-signalet påvirker dig, hvis din radioantenne er sluttet til kabel-tv-stikket i væggen.
Du kan stadig høre radio på disse måder:
 Transistorradio. Med en helt almindelig transistorradio med stueantenne kan du fortsat
høre radio helt som du plejer.
 Stueantenne. Du kan også modtage FM-radiosignalet med en stueantenne. Du kan skrive
dig op på yousee.dk/tv 2017 så sender youSee en gratis stueantenne til dig sidst på
året uden beregning. Der kan kun bestilles én stueantenne pr. husstand.
 DAB-radio. Med en DAB-radio kan du modtage de fleste radiokanaler i den bedste
lydkvalitet. YouSee har lavet en aftale med Elgiganten om at du kan købe en DAB-radio
eller DAB-adapter med 20% rabat. Tilbuddet gælder alle apparater der ikke i forvejen er
nedsat. Du skal blot oplyse rabatkoden YOUSEERADIO i en af Elgigantens butikker eller
på elgiganten.dk
 På dit TV. Du kan finde de fleste radiokanaler på dit TV.
 Apps. Fra et smart TV, mobiltelefon eller en PC kan du downloade forskellige radioapps.
God fornøjelse.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

