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YouSee
Som besluttet på den ordinære generalforsamling, overtager YouSee coaxial- (”antenne-”) stikkene fra
Dansk Bredbånd den 1.12.2012.
YouSee åbner (midlertidigt) for den store pakke til alle husstande, og udsender derefter
abonnementsaftaler som man skal underskrive og indsende for at det nye abonnement træder i kraft. På
den måde vil ingen komme til at opleve sort skærm 1.12.
Tilmelder man sig abonnement på den lille pakke, er det altså kun den man skal betale for, selvom man
midlertidigt har haft mulighed for at se den store. At YouSee åbner for den store pakke, er således at
betragte som en slags reklame, ikke noget der på nogen måde forpligter.
Hvis man har bredbåndstv (IPTV) fra Dansk Bredbånd kan man fortsætte som hidtil. Ønsker man at skifte til
YouSee, bør man undersøge sin abonnementsaftale, for nogle DB-IPTV abonnementer har langt
opsigelsesvarsel. Vil undgå at dobbelt betaling i nogle måneder, bør man altså indgå en aftale med YouSee
der først gælder fra den dato, hvor man er ’fri’ af Dansk Bredbånd.

Uddybende tekniske opklaringer og forklaringer:
1.
Vi har tre stik i lejlighederne: to runde (sandsynligvis mærket ”TV” og ”Radio”) og et firkantet ”DATA-” stik.
Datastikkene vil fortsat være Dansk Bredbånds, mens det er de to runde stik YouSee nu får retten til at
udbyde.

2.
Ser man sine kanaler ”analogt” vil man måske bemærke at nogle kanaler ’forsvinder’ når der skiftes til
YouSee. Kanalerne forsvinder ikke, som det fremgår af skemaet nedenfor, men YouSee udsender væsentligt
færre kanaler analogt end Dansk Bredbånd. Det gøres for at skaffe plads til væsentligt flere digitale kanaler.
Groft sagt kan der være otte kanaler på den ’plads’ (frekvens) som 1 analog kanal fylder.
I praksis vil det sige, at hvor Dansk Bredbånd udsender både Sverige 1, 2 og svensk TV4 analogt, findes disse
kanaler kun digitalt hos YouSee.
Hvordan ved man om man ser fjernsyn digitalt eller analogt? Det kan man konstatere allerede i dag: Hvis
man kan se DRHD, DR-Update, Lokalkanal Hovedstaden, Folketinget eller NRK1, ser man tv ’digitalt’; kan
man ikke det, så ser man fjernsyn ’analogt’ og skal foretage sig noget for ikke også at miste f.eks. SVT1 og
SVT2 1.12.
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Der er to måder at løse dette problem på: den dyre og den billige: Den dyre måde er at man køber sig et
nyt fjernsyn; den billige måde er at anskaffer en lille sort boks til 4-600 kroner (brugt for 2-300) og slutter
den til sit tv med et kabel til cirka 100 kroner. YouSee har meldt ud, at i løbet af de næste to-tre år vil alle
deres analoge kanaler forsvinde, så beslutter man sig for ikke at gøre noget, vil man altså opleve, at der
bliver færre og færre kanaler ….
Man behøver altså ikke skaffe sig et nyt fjernsyn, for at kunne se f.eks. svensk tv med YouSee, men gratis er
det ikke.

3.
Nu bliver det lidt mere forvirret, for der sendes to slags digitale signaler: MPEG4 og MPEG2. De fleste
kanaler udsender YouSee i begge formater, så med undtagelse af DR HD (der som navnet antyder kun
sendes i MPEG4), behøver man ikke bekymre sig om, hvorvidt man kan se kanalerne. Kan man se DR HD i
dag, vil man også kunne se HD-kanalerne med YouSee.

4.
Det er først de sidste par år, det er blevet helt almindeligt at fladskærme har indbygget MPEG4 tuner, og
før 2009 var det almindeligt at der slet ikke var nogen digital tuner i fladskærme, så hvis det er tilfældet,
skal man gøre som beskrevet under punkt 2. Har man et fladskærmsfjernsyn man er godt tilfreds med, men
kan man ikke se NRK1 eller DR HD i dag, så er det fordi man ser tv ’analogt’, men man behøver altså ikke
skifte hele tv’et ud. Man kan nøjes med at læse punkt 2 og gøre som beskrevet der.

5.
Baggrundsinformation: Den lille pakke fra YouSee i skrivende stund: 22 kanaler, hvoraf de 13 kun sendes
digitalt:
PS! Bemærk at det er noget sludder, at der i oversigten står at digital boksen skal være fra YouSee.
Enhver MPEG4 DVB-C boks virker!

6.
For at forvirre begreberne yderligere
i forhold til de navne, der sidder på
stikdåserne, så kan man modtage
tv/radio gennem sit data stik eller
data via sit ’antenne-’/tv-radio-stik!
Ønsker man at afsøge de muligheder,
henvises der til deres hjemmesider,
www.yousee.dk og www.dbnet.dk.

