an fårr du det
d be
edste
e kabe
el-tv--signa
al
Såda
Lever billledkvalitteten ikke
e op til diine forven
ntninger,, er forkla
aringen måske
m
at
din husin
nstallatio
on ikke err optimal.

Dit anten
nnekabell kan give
e problem
mer med signalet
s
Har du prob
blemer med støj på billedet eller ma
anglende sign
nal, kan det være fordi d
du benytter dårligt
afskærmede antenneka
abler eller ue
egnede stik. Forklaringen
n er, at signaler fra det digitale send
denet, nye
mobiltelefon frekvenserr, bybussern
nes radiosendere eller an
ndre radiosendere kan blande sig me
ed dit tvsignal og sk
kabe forstyrrrelser. Med andre
a
ord err boligens eg
get antennen
net ikke tæt,, hvis man bruger
b
forkerte kab
bler og stik.

n skal dine
d
sttik og kabler
r være
e
Sådan
Kvaliteten af
a dit tv- og bredbåndssiignal hænge
er sammen med
m
de kable
er, du bruge
er.
To gode rå
åd om kable
er
•

Und
dgå samlinge
er og brug i stedet læng
gere kabler dog
d
max. 10 meter

•

Und
dgå at bøje kablerne
k
ska
arpt og lav i stedet store
e, runde bøjn
ninger

Eksempel på stik, som
m giver forrstyrrelser på
p tv-skærmen, og et godkendt stik
Både stik, forstærkere
f
og kabler, der ikke er tillstrækkeligt afskærmede
e kan være s
skyld i, at du
u har
forstyrrelse
er på tv-signalet. Materia
alet skal værre HF-tæt (H
HF står for hø
øjfrekvent).
Her kan du se et antennestik, som sidder i man
nge hjem i dag
d
og som ikke
i
er godk
kendt.
Antennestik
kket til højre
e er et godke
endt stik og HF-tæt, da det
d er støbt aluminium.

Ikke go
odkendt stik
s

G
Godkendt
stik

YouS
See Ready mærkning
m
ka
an hjælpe dig
g til af få den
n bedst muliige husinstallation og
gara
anterer dig det bedste ud
dgangspunktt for at se tv
v.

YouSee Re
eady kablerr og stik ka
an købes på
å yousee.dk
k og i butikk
ker såsom::
a, Silvan, Fo
ona, Compu
utersalg.dk
k, Expert, Elgiganten, Føtex, TDC
C Butik og Wupti.com
W
A-Z, Bilka

