
Kom godt i gang med

bredbånd og tv
Få mere med

Lej Ferdinand hos YouSee
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Sådan kommer du på 
internettet

Der er endnu ikke installeret et modem i din nye bolig. Derfor skal du ringe til os på 
70 70 40 70 og bestille en tekniker, der kan opsætte det for dig*. Så sørger vi for, at du 
kommer på nettet hurtigst muligt.

Til den løsning som din bygherre har valgt til dig, skal du blot bestille en ”Godt i gang- 
tekniker”. Teknikeren opretter din forbindelse, medbringer modem og går som oftest 
ikke før, du er online. Du kan bestille en tekniker på 70 70 40 70. Skal du også have 
installeret tv, bedes du oplyse det, når du ringer til os.

Når teknikeren har været hos dig, er du klar til at gå på nettet. Du finder netværksnavn og 
netværkskode på selve modemmet.

Har du endnu ikke bestilt bredbånd fra YouSee, kan du gøre det på 70 70 40 70.

*Vær opmærksom på, at der kan være tale om egenbetaling. Dette afhænger af aftalen med din bygherre.



Sådan kommer du i gang 
med at se tv 

Der er endnu ikke oprettet forbindelse til vores tv-pakker i din bolig. Derfor skal du ringe 
til os på 70 70 40 70 og bestille en tekniker, der kan oprette forbindelsen for dig*.

Har du allerede bestilt en tekniker til at installere dit bredbånd, vil han samtidig installere 
din tv-forbindelse. Du behøver således ikke foretage dit yderligere, da begge forbindels-
er vil blive installeret samtidig.

På den løsning som din bygherre har valgt til dig, skal du blot bestille en ”Godt i 
gang-tekniker”. Teknikeren opretter din forbindelse, medbringer tv-boks og går som 
oftest ikke, før du er klar til at se tv.

Du kan bestille en tekniker på 70 70 40 70.

Er der noget, du er tvivl om, eller har du endnu bestilt tv fra YouSee 
– så ring til os på 70 70 40 70.

*Vær opmærksom på, at der kan være tale om egenbetaling. Det afhænger af dine præferencer. For yderligere 
information, se vilkår i din ordrebekræftelse.



Tips og tricks til YouSee Tv

Se tv, som det passer dig
Med YouSee Tv-boksen slipper du for faste sendetider. Så kan du nemlig fi nde de 
tv-programmer, du gik glip af i det store tv-arkiv. Optage din yndlingsserie til en regn-
vejrsdag. Sætt e et program på pause. Starte det helt forfra, eller spole tilbage og se det 
igen.

Saml din underholdning ét sted
Boksen giver dig samtidig mulighed for at samle al din underholdning ét sted. Du kan 
nemlig også se Netfl ix, HBO Nordic, C More og meget mere via boksen. Det kræver 
bare, at dit abonnement er tilpasset til det. 

Læs mere på yousee.dk/boks.

Indstil strømbesparelsen
Din tv-boks er indstillet til at have en høj strømbesparelse. Men hvis du synes, 
at boksen starter for langsomt op, kan du ændre strømbesparelsen til Lav. Det 
gør du under Indstillinger.

Tip!



Sådan slipper du
for faste sendetider 

Power
Tænd/sluk din tv-boks.

Spol
Spol tilbage og se igen.

Optag
Optag det program, du ser.

Menu
I menuen fi nder du bl.a. alle 
de programmer, der ligger 
i det store tv-arkiv, genveje 
til masser af fi lm, serier og 
lejefi lm og meget mere. 

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

Start forfra
Start programmet forfra. 

Min Side
Her fi nder du dine gemte 
optagelser, de program-

mer du har planlagt at 
optage, dine favorit-

programmer og alt det, du 
har gemt på din tv-boks. 

Tv-guide
Få et hurtigt overblik 

over det, der vises i tv.

Pause
Sæt på pause, og start det 

igen, når det passer dig.



Tips og tricks til YouSee Tv

Flæk af grin med YouSee Comedy 
Elsker du et godt grin? Så vil du også elske YouSee Comedy. Med dit YouSee 
Tv-abonnement har du eksklusiv adgang til en række comedy-programmer, som du kan 
se før alle andre. Du fi nder alt YouSee Comedy under menupunktet Serier. 
   

Glæd dig til at grine af Magnus Millang,

Tobias Dybvad og mange fl ere...

En premierefi lm til dig hver måned
Hver måned får du mulighed for at se månedens udvalgte premierefi lm – helt 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 premierefi lm på yousee.dk/premiere.

Fri adgang til fi lm og serier
Dit YouSee Tv-abonnement indeholder masser af fi lm, serier, børneunderholdning, 
dokumentarer og meget mere, som du kan se, når det passer dig – uden det koster 
ekstra. Fx tegnefi lm fra Nickelodeon, komedieserier fra Comedy Central og medrivende 
Discovery-reportager. Du fi nder det hele i tv-menuen under Film, Serier og Børn.

Tryk på Menu på din fjernbetjening. 

Vælg Lejefi lm i menuen. 

Find månedens YouSee Premiere og tryk OK. 

Sådan ser du YouSee Premiere via din tv-boks

1

2

3



Gå i biografen hjemmefra
med Paramount+
Med tv fra YouSee bliver det aldrig kedeligt at se tv. Du får nemlig streaming-
tjenesten Paramount+ inkluderet i din tv-pakke. Her kan du bl.a. se de nyeste 
Paramount Pictures-fi lm inden et år eft er, at de har gået i biografen.

For at se en fi lm går du bare ind i menuen og trykker på Film. Find den fi lm du 
vil se, og tryk på playikonet –  så er din fi lmaft en i gang. 

Se Transformers - The Last Knight med Paramount+
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Se The Handmaid’s Tale med HBO Nordic



Tips og tricks til YouSee Tv

Sådan blander du din egen 
tv-og streamingpakke
Har du valgt en tv-pakke med Bland Selv, kan du blande en pakke, der både består 
af tv-kanaler og streamingtjenester. På den måde kan du fx spare op til 61 % på HBO 
Nordic i forhold til normalprisen. Du kan enten blande din tv-pakke via din tv-boks, på 
tv.yousee.dk eller i YouSee Tv & Film-appen. 

Under Indstillinger vælger du menupunktet Bland Selv. Her kan du hurtigt til- og 
fravælge de kanaler og streamingtjenester, du kunne tænke dig. Dét du har valgt, kan 
frit udskift es med noget andet eft er 30 dage.

Har du ikke bestilt YouSee Tv endnu, så ring til os på 70 70 40 40.



Tips og tricks til YouSee Tv

Du kan se kanalerne i Grundpakken på alle dine tv’er, men hvis du har valgt Bland 
Selv-kanaler og/eller streamingtjenester i din tv-pakke, skal du bruge en tv-boks til 
hvert ekstra tv. 

Du kan selvfølgelig se det hele på mobil, tablet og pc – uden en boks.

Se tv på alle dine skærme
Uanset hvilken tv-pakke du har, kan du se nyheder på din mobil i toget, din yndlingsserie 
på din tablet under dynen og fodboldkampen på din pc. Du kan nemlig tage de fl este 
af din tv-kanaler med dig overalt i Danmark. Og rejser du i EU, kan du også tage din 
underholdning med på ferie.

Hent YouSee Tv & Film-appen, eller se tv på tv.yousee.dk.
Læs mere på yousee.dk/tvoveralt.

Vil du se tv i fl ere rum?

Bestem 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.

Tip!



Se Netfl ix direkte via tv-boksen
Vi har gjort det nemt for dig at se Netfl ix direkte på dit tv. Du kan nemlig se Netfl ix via 
YouSee Tv-boksen. Så har du har et Netfl ix-abonnement, kan du zappe direkte fra fx 
nyhederne på TV 2 til Netfl ix med bare et enkelt klik på din fjernbetjening.

Se The Crown med Netfl ix



Der følger en 
sikkerhedspakke 
med dit YouSee 
Bredbånd  



Tips og tricks til YouSee Bredbånd

* Udgangspunkt i Digitaliseringsstyrrelsens rapport “Danskernes informationssikkerhed” fra marts 2017.

Føl dig sikker med 
Sikkerhedspakken
Hver 3. dansker har været udsat for cyberkriminalitet*, og vi vil gerne undgå, at du 
bliver en del af statistikken. For når først dine personlige billeder er væk, og din net-
bank er blevet hacket, er det for sent. Derfor følger der en sikkerhedspakke med i dit 
bredbåndsabonnement, så du og din familie altid kan færdes trygt på nett et. 

Du skal selv installere Sikkerhedspakken, før den virker. Se, hvordan du gør i den mail, 
du har modtaget fra os. Du kan også læse mere om Sikkerhedspakken på 
yousee.dk/sikkerhedspakken.

Har du spørgsmål til Sikkerhedspakken, så ring til os på 70 70 40 40.

Beskyt børnene på nett et
Børn bruger masser af tid online. Men hvilke sider besøger de? Med 
Sikkerhedspakken kan du blokere sider eller sætt e begrænsning på, hvor 
mange timer de må være online. 

Få eff ektiv antivirus
En virus kan indsamle alt om dig. Sikkerhedspakken beskytt er dig mod virus, 
ransomware og infi cerede mails og blokerer skadelige links og websider. 

Gå på netbank uden bekymringer
Dine bankoplysninger kan nemt havne i de forkerte hænder. Derfor sørger 
Sikkerhedspakken for, at forbindelsen er sikker og dine penge i sikre hænder. 

Shop trygt og sikkert online
Vi handler på nett et som aldrig før. Sikkerhedspakken beskytt er dit privatliv 
online og fortæller dig, om du bevæger dig på websider, du kan stole på. 



Tips og tricks til YouSee Bredbånd

Hvad betyder lamperne på dit
modem?
Er du i tvivl, om dit modem virker korrekt, eller om forbindelsen er optimal? Tjek lamperne på 
dit modem og fi nd ud af, om alt er som det skal være. 

Klar til brug
Når Internet, Upstream, Downstream og Power lyser konstant, er dit modem online og 
klar til brug.

Opdaterer
Blinker Downstream og Upstream samtidigt, er modemmet i gang med at blive 
opdateret. Du skal bare vente på, at opdateringen er færdig. 

Etablerer forbindelse
Hvis Internet, Upstream eller Downstream blinker, er modemmet ved at etablere 
forbindelse til internett et. Hvis modemmet forbliver i den tilstand, skal du genstarte det. 
Det gør du ved at trykke på tænd/sluk-knappen, som sidder bag på modemmet. 

Ingen forbindelse
Hvis WiFi ikke lyser konstant, er din wi-fi -forbindelse slået fra. Du kan slå den til igen ved 
at trykke på WiFi-knappen på toppen af modemmet. 



Tips og tricks til YouSee Bredbånd

Sådan skift er du netværksnavn 
og adgangskode
Vil du skift e 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 Mit YouSee.

Log ind på yousee.dk/mityousee

Klik på Bredbånd og Mine abonnementer

Scroll ned til Dit trådløse netværk

Find punktet Netværksnavn og netværksnøgle
og klik på Rediger

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

Tryk Gem – og husk at logge på dit wi-fi  med din nye kode, hvis du har 
ændret den.

1

2

3

4
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Opret et YouSee Login
Har du endnu ikke oprett et et YouSee Login, kan du nemt gøre det på 
yousee.dk/mityousee. Klik på Opret nyt login og følg vejledningen.

Tip!



Dit kundenummer er vigtigt
Er du i tvivl om, hvad dit kundenummer er? Du fi nder det på den ordrebekræf-
telse, vi har sendt til dig. Og vi oplyser det selvfølgelig også gerne, når du ringer 
til os.
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Tip!

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

Ring til os på 70 70 40 40
Telefonerne er åbne mandag-torsdag fra kl. 8.00-17.30 og fredag til kl. 16.30.


