Kom godt i gang med

internet og tv

Se The Dark Knight Rises på

Få mere med

Kom godt i gang med internet fra YouSee

Sådan kommer du på
interneet

Hvad betyder lamperne
på dit modem?

Vi har allerede sørget for, at der er installeret et modem i din nye bolig. Du skal altså
bare ringe til os på 70 70 39 13 for at få aktiveret den internethastighed, du har bestilt.
Vær opmærksom på, at der kan gå op til 3 hverdage, inden dit abonnement er aktiveret.

Så nemt er det at komme i gang
1

Indtast det netværksnavn og den netværksnøgle, der står i bunden
af dit modem. Se hvor og hvordan på yousee.dk/opret-wifi.

2

Nu er du klar til at gå på neet.

Power
Forbindelse
Internet
Telefoni

God fornøjelse!

Har du endnu ikke bestilt YouSee Bredbånd, kan du gøre det på 70 70 39 13.
Vi glæder os til at hjælpe dig mandag-torsdag kl. 8-17.30 og på fredage frem til kl. 16.30.

Slut modem til en stikkontakt, og tænd for strømmen.
Afvent lys i powerlampen på forsiden af modemmet.
Første gang, du tænder for modemmet det henter opdateringer. Det varer derfor op
til 10 min., før det er klar. Sluk ikke for modemmet imens. Powerlampen vil blinke
hvert sekund, og modemmet kan genstarte 2-3 gange. Installationen er færdig, når
internetlampen lyser konstant.
Når lamperne for telefoni, internet, forbindelse og power lyser konstant, er dit
modem online og klar til brug.
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Sådan skier du netværksnavn
og adgangskode
Vil du skie adgangskoden til dit wi-fi til noget, du nemt kan huske? Og skal navnet på
dit netværk være mere personligt end en række bogstaver og tal? Så kan du ændre
begge dele på mityousee.dk.
1

Log ind på mityousee.dk med dit YouSee login.

2

Klik på Bredbånd.

3

Scroll ned til Optimer dit trådløse netværk.

4

Find punktet Netværksnavn og netværksnøgle,
og klik på Rediger.

5

I feltet Netværksnavn kan du skrive det navn, du vil give dit wi-fi.
Og i feltet Netværksnøgle kan du ændre adgangskoden.

6

Tryk Gem – og husk at logge alle dine enheder på dit wi-fi med din nye kode.

Tip!
Opret et YouSee Login
Med et YouSee Login får du både adgang til de tjenester, der følger med dit
abonnement, og til selvbetjeningsuniverset Mit YouSee. Her kan du se dit
forbrug, betale regninger og meget mere. Har du endnu ikke opreet et
YouSee Login, kan du nemt gøre det på mityousee.dk.
Klik på Opret nyt login, og følg vejledningen.

Tips og tricks til YouSee Tv

Sådan kommer du i gang
med at se tv

Til dig med en YouSee Tv-boks

Når du har bestilt tv hos os, kan du nemt komme i gang med at se alle dine tv-kanaler og
streamingtjenester. Følg nedenstående vejledning, så er du klar til masser af underholdning.

Power
Tænd/sluk din tv-boks.

Psst ...
Hvis du har bestilt en tv-boks, bliver den leveret direkte til din adresse.
Måske er den allerede kommet? Ellers hører du snart fra vores fragtmand. Er du/var du ikke hjemme ved levering, skal du følge fragtmandens anvisninger for at hente tv-boksen.

Navigation
Brug pilene og OK til at
navigere rundt i menuen.

Tv-guide
Få et hurtigt overblik
over det, der vises i tv.

Jeg har ikke en YouSee Tv-boks
Tre hurtige trin – så er du i gang
1

Sæt fjernsynets antennekabel i kabel-tv-stikket.

2

Tænd for fjernsynet – nu er du klar til at se tv.

3

Hvis dine tv-kanaler mangler, skal du lave en manuel søgning på fjernsynet .
Søg eer: Netværks ID: 100 og Frekvens: 450 MHz eller 450.000 KHz.
Brug for hjælp? Læs mere her: yousee.dk/kanaler.

Jeg har tv-boksen derhjemme

Menu
I menuen finder du bl.a. alle
de programmer, der ligger
i det store tv-arkiv, genveje
til masser af film, serier og
lejefilm og meget mere.

Min Side
Her finder du dine gemte
optagelser, de programmer du har planlagt at
optage, dine favoritprogrammer og alt det, du
har gemt på din tv-boks.

Tre hurtige trin – så er du i gang
1

Slut din tv-boks til fjernsynet og modemmet.

2

Sæt strøm til, og tænd for tv-boksen.

3

Tænd for fjernsynet.

Er der noget, du er tvivl om, eller har du endnu ikke bestilt YouSee Tv – så ring til os på
70 70 39 13. Vi glæder os til at hjælpe dig mandag-torsdag kl. 8-17.30 og på fredage
frem til kl. 16.30.

Start forfra
Start programmet forfra.

Spol
Spol tilbage og se igen.

Pause
Sæt på pause, og start det
igen, når det passer dig.

Optag
Optag det program, du ser.
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Se tv på alle dine skærme

Se tv, som det passer dig

Med tv fra YouSee kan du se tv på mere end ét tv ad gangen. Du kan få den fulde tvoplevelse på alle dine store skærme i hjemme - og de små.

Med YouSee Tv-boksen slipper du for faste sendetider. Du kan nemlig finde de tvprogrammer, du gik glip af, i det store tv-arkiv. Du kan også optage din yndlingsserie.
Sæe et program på pause. Starte det helt forfra, eller spole tilbage og se det igen.

Med en tv-boks til hvert tv får du en ensartet tv-oplevelse på alle hjemmets fjernsynsskærme. Du kan optage, pause, spole og starte programmer forfra, og du kan få adgang
til alle dine streamingtjenester, når du bruger YouSee Tv-bokse til tv i flere rum*.
Med YouSee Tv & Film-appen har du nem og hurtig adgang til al din underholdning fra
YouSee Tv - både ude og hjemme. Se din yndlingsserie i toget, eller fang kampen i
køkkenet. Og gik du glip af noget, starter du bare programmet forfra.
Hent YouSee Tv & Film-appen, eller se tv på tv.yousee.dk.
Læs mere på yousee.dk/tvoveralt.
*Få op til 4 ekstra bokse
Tv-bokse kan kobles til interneet trådløst eller med kabel. Hvis du modtager tv via
antennestikket, er det vigtigt, at tv-boksen også forbindes til dét. Kontakt os på
70 70 39 13, og hør mere om, hvordan du får flere tv-bokse til tv i flere rum.
Hvis du ikke har en boks, kan du selvfølgelig logge på tv.yousee.dk og se alt dit indhold
på mobil, tablet og tv.

Tip!
Bestem selv rækkefølgen på dine kanaler
Du kan selv bestemme, hvilken rækkefølge dine kanaler skal ligge i. Har du en
YouSee Tv-boks, kan du ændre rækkefølgen under Kanalsortering. Har du
ikke en tv-boks, kan du se, hvordan du gør i manualen til dit tv.

Bland din egen tv- og streamingpakke
Tv-boksen gør det nemt for dig at blande din egen tv- og streamingpakke. Du skal
bare vælge, hvor mange point du vil blande for - så er resten op til dig. Den eller de
kanaler, du har skiet, kan du skie igen eer 30 dage – hvis du har lyst.
Læs mere på yousee.dk/tv
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Sådan blander du din egen
tv- og streamingpakke
Med Bland Selv kan du blande en pakke med både tv-kanaler og streamingtjenester.
Du kan enten blande via din tv-boks, på tv.yousee.dk eller i YouSee Tv & Film-appen.
Hvis du har en tv-boks, skal du gå ind under Indstillinger og vælge menupunktet
Bland Selv. Her kan du hurtigt til- og fravælge de kanaler og streamingtjenester, du
kunne tænke dig. Du kan frit udskie det, du har valgt, med noget andet eer 30 dage.
Har du ikke bestilt YouSee Tv endnu, så ring til os på 70 70 39 13.

Hvad kan du få for 20 Bland Selv-point?
Grundpakken – altid 0 point

Tv-kanaler – 1 point pr. kanal

I det viste eksempel: 7 point

Tips og tricks til YouSee Tv

Fri adgang til film og serier
Med tv fra YouSee får du en masse fordele. Du kan bl.a. se eksklusive
streamingpremierer, unikke danske programmer og et væld af biograffilm fra
Paramount Pictures.

En premierefilm til dig hver måned
Hver måned vælger vi en premierefilm, som du kan se – kvit og frit. Du kan se den, når du
vil, og lige så mange gange du vil i den pågældende måned. Det kan være en thriller den
ene gang og en romantisk komedie den næste. Vi kalder det YouSee Premiere. Du kan
læse om månedens premierefilm på yousee.dk/premiere.
Sådan ser du YouSee Premiere via din tv-boks
1

Tryk på menu på din fjernbetjening.

2

Tryk på kanaler.

3

Vælg YouSee Premiere under “Hurtig adgang”.

Endnu mere
underholdning på Xee
Med tv fra YouSee har du adgang til Xee. Se Premier
League, unikke danske programmer og danmarkspremierer på de nyeste serier.

Streamingtjenester – fra 2 point pr. kanal

6 point

I det viste eksempel: 13 point

7 point

kooza
Glæd dig til at følge Melvin Ka
’
i den nyeste sæson af ’Sunday

Er der noget, du er i tvivl om?
Vi håber, at du kommer godt på plads i din nye bolig. Hvis der er noget, du er
i tvivl om, skal du bare sige til. Du er velkommen til at ringe til os, besøge en af
vores butikker eller søge hjælp online.

Ring til os på 70 70 39 13
Vi glæder os til at hjælpe dig mandag-torsdag kl. 8-17.30 og på fredage
frem til kl. 16.30.

Dit kontonummer er vigtigt
Du kan finde dit YouSee-kontonummer på den ordrebekræelse,
du har fået fra os.

YS0248, 1944

Tip!

