Streaming (Web TV) med og uden Bland Selv
Flow TV (Skansens
coax-kabelnet)

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.

HDMI-port i TV

Chromecast

HDMI-port i TV

Apple TV

(Monteres direkte
i TV’ets HDMI-port)

wifi

Airplay

Mobil/tablet/Computer
-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!
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.
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Mobil/tablet/Computer
-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 kun 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).

MiBox S

Apple TV4

-Streaming kan også vises på TV-skærm
vha.f.eks. MiBox S eller Apple TV4-boks.
…og uden anvendelse af mobil/tablet!!
-MiBox S-/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 boksene og der skal således
kun anvendes en fjernbetjening (TV’ets).
-Bland Selv-kort er kun nødvendig hvis
man ønsker at vælge en Bland Selvkanal vha. fjernbetjeningens numeriske
taster (0-9) (flow TV).
(MiBox S er Google-certificeret og har
indbygget Chromecast!)
Bemærk! På nogle SmartTV kan man
downloade en YouSee-app på TV’et.
Dette gør MiBox S/Apple TV4 overflødig.

