Antenneforeningen Skansen
YouSee TV & Film (Web TV via internettet…dvs. TV på alle Skærme) samt YouSee TV-boks:
Funktioner og
streaming-tjenester:

Computer/
tablet/mobil

Apple TV gen.4
(hvis betjening via app)

YouSee TV Boks
+30,-/md

Live TV 1)
(aktuelle udsendelser)

+

+

+

Start forfra

+

+

+

Pause

+ (dog ikke Live TV)

+ (dog ikke Live TV)

+

Spole

+ (dog ikke Live TV)

+ (dog ikke Live TV)

+

TV-Arkiv
(tidligere udsendelser)

+ (ikke Grundpakke)

+ (ikke Grundpakke)

+

Optage

+ (ikke Grundpakke)

Film

CMore

99,-/md.
Point ved Bland Selv: 5

HBO Nordic

69,-/md.
Point ved Bland Selv: 5

ViaSat Film
incl. Viaplay

99,-/md.
Point ved Bland Selv: 6

Serie
Børn

Netflix
Lejefilm

+

Abonnement kan tegnes hos YouSee og kan ses som streaming-tjeneste med Bland
Selv bl.a via YouSee TV Boks. Point ved Bland Selv: 5-17
+

+

“+” betyder at funktionen er inkluderet.
YouSee TV Boks indeholder grundlæggende Live TV, start forfra/pause/spole, TV-Arkiv og
optage samt Paramount+ og YouSee Premiere (månedens udvalgte premiere-film) uanset
pakke og bredbåndsudbyder.
Note 1:
TV 2 kun som Live TV “hjemme” og kun med YouSee-BredBånd.
TV 2 som Live TV “ude” (dvs. anden bredbåndsudbyder…i hele EU!) kan dog tilkøbes for 5,-/
md.
Tablet, mobil og Apple TV gen.4 (betjening via fjernbetjening og TV-skærm) kræver
installation af YouSee TV & Film-app og computer kræver installation af hjælpe-program, dog
ikke hvis Google Chrome anvendes som browser.
Ved computer ligger hjemmesiden med YouSee TV & Film på tv.yousee.dk.
YouSee TV & Film-app understøtter både Chromecast og Apple TV (Airplay), hvilket giver
mulighed for at overføre udsendelse/film til TV-skærmen fra tablet/mobil!
Ved Apple TV gen.4 er tablet/mobil ikke nødvendig hvis YouSee TV & Film-app installeret og
Apple TV’et tilsluttet internet via kabel eller wifi.
Det kræver et Mit YouSee-login for at se Live TV mm. på computer/tablet/mobil via YouSee
TV & Film-app. Hvis man i forvejen afregner ydelser med YouSee har man allerede et Mit
YouSee-login, ellers kan man oprette det via YouSee.dk —> Mit YouSee —> Nyt login
(kræver identifikation med NemID).
BEMÆRK: Streaming fra streaming-tjenesterne eller at vise egne optagelser og programmer
fra TV-Arkiv er ikke mulig via Bland Selv-kortet i TV’et, men kræver YouSee TV & Film-app
på tablet/mobil for at få billedet overført til TV-skærmen.
Alternativt kan YouSee TV boks, Apple TV gen.4 eller en Android-boks anvendes. Med disse
er tablet/mobil ikke nødvendig til betjening. Der er også apps til nyere smart TV.
Læs mere om hvordan man streamer tv-indhold på forskelligt udstyr:
https://kundeservice.yousee.dk/mere-tv/devices
Overnævnt er pr.d.d. og med forbehold, da der løbende indføres opdateringer.
Kontakt evt. YouSee på 70 70 40 70 (Bland selv-kontakt) for yderligere informationer.
2019-04-24/pup

2019-04-09/PUP

Bemærk! Grundpakkens kanaler
kan altid ses som flow TV uden
Bland Selv-kort og vælges med
de numeriske taster (0-9) på
TV’ets fjernbetjening.
Grundpakkens kanaler er dog
også med på Bland Selv-kortet.

-Streaming kan ikke tilgås via Bland Selvkort, men må ses på skærm på mobil,
tablet eller computer!
-Kræver download af YouSee-app.
-Ønskes streaming vist på TV-skærm,
må en af løsningerne til højre anvendes!

Mobil/tablet/Computer

Bland Selv-kanaler vist
som flow TV på TV-skærm,
kræver Bland Selv-programkort.
Alle fjernsyn hvor der ønskes
vist Bland Selv-kanaler skal
således have et programkort.
Kanalerne kan alternativt også
streames som Live TV vha.
YouSee-appen (Web-TV).
Streamings-mulighederne
er vist på denne side.

Flow TV (Skansens
coax-kabelnet)

Mobil/tablet/Computer

Airplay

Apple TV

-Streaming kan overføres fra mobil eller tablet til TVskærm via Chromecast eller Apple TV (sidstnævnte
kræver iPhone eller iPad).
-Mobil-/tablet-skærm bruges til betjening (valg af
streaming-tjenester, TV-kanaler mm.).
-Bland Selv-kort er nødvendig hvis man ønsker at se
en Bland Selv-kanal på TV-skærm uden brug af
mobil eller tablet samt til at vælge en Bland Selvkanal via de numeriske taster (0-9) på TV’ets
fjernbetjening (flow TV).

wifi

(Monteres direkte
i TV’ets HDMI-port)

Chromecast

HDMI-port i TV

Bemærk! På nogle SmartTV kan man
downloade en YouSee-app på TV’et
der gør Android-boks/Apple TV4 overflødig.

-Streaming kan også vises på TV-skærm
vha. Android- eller Apple TV4-boks.
…og uden anvendelse af mobil/tablet!!
-Android-/Apple TV4-boks skal tilsluttes
internet via wifi eller kabel og YouSeeapp skal downloades i boksen.
-Billedet på TV-skærm og boksens fjernbetjening bruges til betjening (valg af
streaming-tjenester, TV-kanaler mm.).
-Hvis TV’et understøtter HDMI-CEC, kan
TV’ets fjernbetjening anvendes til betjening af Apple TV4-boksen og der skal
kun anvendes en fjernbetjening (TV’ets).
-Bland Selv-kort er nødvendig hvis
man ønsker at vælge en Bland Selvkanal vha. fjernbetjeningens numeriske
taster (0-9) (flow TV).

Apple TV4

HDMI-port i TV

Android-boks

Streaming (Web TV) med og uden Bland Selv

