Få mere ud af skærmen

Vigtigt!

Hvis du synes, at reklamepauserne er blevet lige lovlig lange,
eller du nogle gange skal putte børn midt i din yndlingsserie, så
er YouSee Plus en rigtig smart løsning.

Sørg for at din boks er tilsluttet internettet

Med YouSee Plus, får du en harddisk optager, som du tilslutter
dit fjernsyn og dit internet. Herefter kan du ved hjælp af fjernbetjeningen, se det tv du vil, lige når det passer dig. F.eks. kan
du optage, spole og trykke pause i en udsendelse eller starte
film og tv-programmer forfra, hvis du ikke fik begyndelsen med.

For at du kan få glæde af alle boksens smarte funktioner, er det
vigtigt, at den er tilsluttet internettet. Det kan du enten gøre via et
ethernet kabel eller via den trådløse USB dongle, du fik sammen
med boksen. Se hvordan du gør på yousee.dk/dongle. Du kan
også vælge at tilslutte boksen til internettet via kabelmodem.

Din guide til
YouSee Plus

Har du spørgsmål til YouSee Plus?

Så kan du hente meget mere hjælp på yousee.dk/supportplus

Se også tv, arkiv, film og serier
på mobil, tablet og computer
Se eller gense
tidligere
udsendelser

Start
udsendelser
forfra

Optag
udsendelser

Se dét du vil, når du vil

For at få adgang til tv, film og serier på mobil og tablet, skal
du downloade YouSee Play Tv & Film app’en i App Store
eller Play Butik. Vil du se dem på din computer, skal du gå
ind på youseeplay.dk
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Download app’en i App Store eller Play Butik
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Log ind med
dit YouSee
Login

Find de
udsendelser
du har
optaget

Spol i
optagelser
Sæt en
udsendelse
på pause

Lej film fra
sofaen

Find den
kanal og
udsendelse
du vil optage
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StartForfra

TV Arkiv

Sådan starter du et tv-program forfra

Se eller gense programmer fra YouSee’s TV Arkiv

Hvis du er kommet ind midt i en udsendelse, kan du nemt se
den forfra.

I YouSee’s TV Arkiv har du adgang til udsendelser fra udvalge
tv-kanaler, der er blevet sendt for op til 30 dage siden.

Vælg den kanal og det program du vil starte forfra
Tryk på SKIP BAGUD-knappen og udsendelsen
starter forfra

Optag, pause og spol
Optag dine yndlingsudsendelser

Tryk på TV ARKIV-knappen
Brug piletasterne til at vælge mellem tv-kanaler
Tryk OK for at se udvalget på en bestemt kanal
og program

Tryk OK for at starte udsendelsen

Med YouSee Plus boksen kan du planlægge en optagelse eller
optage en udsendelse, der allerede er i gang.

Sådan planlægger du en optagelse
GUIDE

Tryk på GUIDE-knappen
Brug piletasterne til at finde den kanal og
udsendelse du vil optage
Tryk på OPTAGE-knappen
Tryk på MAPPE-knappen, når du vil se den
udsendelse, du har optaget

Tryk pause så du ikke går glip af noget
Når du trykker pause i en tv-udsendelse, fryser billedet, og din
YouSee Plus boks begynder automatisk at optage resten af
udsendelsen.
Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE for at pause
den udsendelse, du er i gang med at se
Tryk på AFSPIL/PAUSE for at fortsætte udsendelsen

Spol forbi reklamerne
Så snart du har optaget en udsendelse, enten ved at trykke på
OPTAGE-knappen eller AFSPIL/PAUSE, kan du spole både frem
og tilbage i den.
Tryk på SPOLE-knappen på fjernbetjeningen
Tryk på AFSPIL/PAUSE-knappen, når du vil
se videre

YouSee Play
Lej nye premierefilm hjemme fra sofaen
Med YouSee boksen kan du leje premierefilm i YouSee Play,
uden at du behøver rejse dig fra sofaen. Når du lejer en film,
har du den i 48 timer, før den automatisk ”afleveres” igen.
VOD

Film og Serier

Tryk på VOD-knappen for at åbne YouSee Play

Du har fri adgang til masser af film og serier

Brug piletasterne og vælg en film fra ”Nyheder”
eller ”Top 10” og tryk OK eller tryk pil til højre for at
vælge imellem mere end 8.000 film og serier

Når du har YouSee Plus, får du automatisk adgang til vores
underholdningsunivers YouSee Play, hvor du finder alt lige fra
børnefilm og gamle favoritter til nyere komedier og fede serier.
Tryk på MENU-knappen

Brug piletasterne til at vælge mellem underholdningskategorierne Film, Serier og Børn og tryk OK

Vælg den film eller serie du vil se og tryk OK

Indtast din pinkode eller gavekode, tryk OK og
filmen begynder

