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Orientering fra din forening
- Glentevejs Antennelaug

Køb 6 kanaler
- betal for 3!
Nu kun 7,44 kr.
(md./husstand)

En verden af oplevelser
Verdenshistorien præsenteret på en relevant og spændende måde. Dokumentarfilm i høj kvalitet med det bedste fra naturen og dyrenes verden samt indholdsrige
ekspeditioner og ekstreme oplevelser. Det er blot en brøkdel af de spændende programmer, du finder på Viasats underholdende og lærerige TV-kanaler.
• Få 6 kanaler – betal for 3!
• Prisvindende dokumentarprogrammer og krimier
• Ekstrem sport og fart over feltet
• Kanaler for både mænd og kvinder
• Ingen reklamer
• Danske undertekster
• To kanaler med erotik efter midnat

Husk at stemme kanalerne ind i din lokale antenneforening

+ Repræsentantskabsvalg
+ Programafstemning

+ Selvbetjening
+ Ny pakkesammensætning
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Når lynet rammer

- her finder du alle nyttige telefonnumre,
åbningstider o.lign.

Bestyrelsesformand Søren Skaarup
beretter om året der gik

Glenten lancerer ny brugerbaseret
hjemmeside

Valg af repræsentanter

Læs hvordan du kan være med til at bestemme

Ny hjemmeside!

Dårligt TV billede?
analogt eller digitalt

Få gode råd om bedre tv-signal

Glenten tv guide
2010/2011
A LA CARTE tv

Vælg selv supplement til din tv pakke

tv stemmesedlen
2011
glenten tv programafstemning for 2011

2 tekniske forkortelser og funktioner,
som gavner dig på digital-tv

HD er ikke bare HD

se mere tv for en månedlig
merpris på 0 kr
få danske tekster på ...

Få glæde af danske undertekster på nabokanalerne

information fra
glentevejs antennelaug
Nyttig viden

Gode råd om hvordan forebygger du skader

Underholdning er nøgleordet. God underholdning.
glentens bestyrelse:

Formand: Søren Skaarup
Næstformand: Carsten Jørgensen | Kasserer: Lars Mott
Bestyrelsesmedlemmer: Hans-Jørn Pallesen |
Henrik Kirkegaard | Thomas Szücs | Mette Bækgaard Jørgensen
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Med TV3 PULS får du eksklusive sportsbegivenheder, inspirerende livsstilsprogrammer, fede
film og prisbelønnede serier. Kanalen for mænd og kvinder der sætter pris på solidt indhold.

TV3 PULS kan nu ses af mere end 3 millioner danskere.

konkurrence!

Vind 6 flasker rødvin

Fejrede 40 år med
fest og farver
Sådan blev Glenten fejret

21

Hold pulsen oppe!

Digital tv - indstilling
af det digitale spejl
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Eksklusive sportsrettigheder
FORMEL 1, Moto GP og UEFA Europa League
Inspirerende livsstilsprogrammer
Fede film
Prisbelønnede serier
En kanal for både mænd og kvinder.
Kun 8,69 kr./md. pr. husstand

* I målgruppen 15-49 år i TV3 univers, i perioden april - december 2009.
Kilde: Gallup TV-meter.

Danmarks

7. mest sete

betalingskanal*

VI ER KLAR TIL ET HOT EFTERÅR.
ER DU?

kontakt
Kontakt vedrørende:
adresseændring, pakkevalg, kontingent
og spørgsmål om tv og radio
GLENTEVEJS ANTENNELAUG
Postboks 174
Vagtelvej 1-3
5100 Odense C

Mandag - onsdag
Torsdag
eller efter aftale
Fredag lukket

14. september 2010

PERSONLIG HENVENDELSE
12.00 - 13.00
15.00 - 17.00

telefonisk HENVENDELSE
10.00 - 13.00
13.00 - 17.30

forbehold for trykfejl tages. redaktionen er sluttet den

Mandag - onsdag
Torsdag
Fredag lukket

Telefon:
66 14 41 77
Fax:
66 12 15 24
Mail: info@gal-odense.dk
www.glenten.dk

Kontakt vedrørende:
internet support til kolibri,
tarup og østparken
Mail: internet@gal-odense.dk
Ring på:
32 23 01 12
eller:
66 14 41 77
Hverdage fra
17.00 - 20.00
Weekend fra
13.00 - 17.00
IP Telefoni, ring på 43 99 71 02

Kontakt/fejlmelding vedrørende:
signalforstyrelser
dog undtaget kolibri, tarup og østparken

(Kolibri, det gamle Tarup Antennelaug og Østparken
- fejlmelding hos Telia Stofa på: 88 30 30 30)

Telefon: 70 27 27 48

Canal Digital har fået
nyt telefonnummer

redaktion: Henrik Kirkegaard
billeder: www.istockphoto.com
ansvarshavende: Søren Skaarup
layout og dtp: Louise Fechtenburg/5tusser - www.5tusser.dk
tryk: Formula A/S
oplag: 28.000
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Fejlmelding af tv/radio samt Internet
og telefoni support
Mandag - fredag
09.00 - 21.00
Weekend, sønog helligdage
13.00 - 21.00
Telefon:
70 27 27 48
Fax:
63 14 25 00
Mail: support@canaldigital.dk
www.canaldigital.dk
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Mail: kunde@canaldigital.dk

Leder oktober 2010
nyeste tiltag hos
at skabe sig et overblik over de
I lederen er det muligt hurtigt
Glentevejs Antennelaug.

Bestyrelsen har besluttet, at vi frem
over vil bruge navnet Glenten, når vi
omtaler foreningen.
Nye medlemmer

Carsten Jørgensen er blevet valgt som
ny næstformand i Glenten. Han har tid
ligere været direktør i Nordea Bank på
Fyn og beskæftiger sig i Glenten mest
med organisationen og økonomien.
Ligeledes er Mette Jørgensen ny
indtrådt i bestyrelsen. Hun er tidligere
sygeplejerske og sidder i forvejen i
repræsentantskabet for Energi Fyn
og er formand for FDB’s Landsråd.
Nyvalg til repræsentantskabet

I november måned skal Glenten have
valg til repræsentantskabet. Dette
finder sted hvert 4 år. Vi opfordrer dig
til at opstille som kandidat i det om
råde, hvor du bor. Det er væsentligt
for udviklingen af Glenten, at med
lemmerne deltager i dialogen med
bestyrelsen.
Se indstikket i dette blad om, hvor
dan du kan opstille som kandidat og
hvordan valget vil foregå.
20 mio. kr.

På generalforsamlingen i februar blev
det vedtaget at låne op til 20 mio. kr.
Pengene indgår i de udbygnings
planer, bestyrelsen arbejder med ud
fra en vedtaget strategiplan, så i løbet
af 2-3 år vil hele nettet være bragt op
til en meget høj standard.
Lånet er lavet sådan, at bestyrelsen
kan bruge af pengene i ønsket om

fang. Det er således ikke sikkert, at vi
får brug for hele lånet, da vi hvert år
i driften afsætter op mod 7 mio. kr.
til udbygning og renovering af nettet.
Ligeledes skal samtlige ca. 1500 for
stærkere udskiftes. Forstærkerne sid
der fordelt på nettet og skal sikre en
god billedkvalitet til alle medlemmer.
Det er ikke tilfældet i øjeblikket, der
for lånet og dermed fremskyndelse
af renoveringen.
Rambøll

I forbindelse med en aftale om fiber
udbygning af nettet i 1999 rådgav en
ansat fra firmaet Rambøll Glenten
så ukvalificeret, at Rambøll, da den
nye bestyrelse henvendte sig, straks
erklærede, at rådgivningen ikke var
efter normal Rambøll standard. Sagen
blev stillet i bero, mens voldgiftsagen kørte.
Der er nu indgået forlig, hvor Ram
bøll var meget imødekommende.
Glenten har som erstatning modtag
et 600.000 kr.
Efter denne sag, voldgiftsagen m.m.,
mener bestyrelsen nu at have fået
klaring på alle de problematikker, der
var efter valget i 2006.
Mere valgfrit TV

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med
en model, som giver mere valgfrihed
i valget af pakkerne. Vi har tidligere
skrevet om vanskelige forhandlinger
med programudbyderne, men fore
løbig har Viasat og TV 2 været meget
imødekommende.

Målet er en friere sammensætning
af pakkerne, så man f.eks. kan vælge
pakke 1, 2 og 4 uden at købe pakke 3.
Pakke 1 skal altid indgå. Herudover
kan man så købe a la carte program
mer som f.eks. TV 2’s betalingskana
ler, enkeltvis eller som pakke.
Forhandlingerne foregår, mens det
te skrives, så resultatet kendes endnu
ikke, men lykkes de, betyder det
sandsynligvis, at ganske mange skal
have skiftet deres filter, da bestyrel
sen forventer, at mange medlemmer
vil benytte sig af de flere valgmuligheder. Det vil medføre ventetid efter
1. april 2011, men derefter står vi som
forening endnu stærkere i fremtiden.
Det vil fortsat være muligt at vælge
mellem de fire analoge pakker, men
indholdet kan blive ændret.
Generalforsamlingen vil som altid
have den endelige afgørelse mht., om
vi skal indføre de nye valgmuligheder.
Lykkes forhandlingerne kun delvist,
kan det blive et spørgsmål. om vi i en
periode skal udelukke nogle kanaler.
Ny kanal

Glenten kan endnu en gang som den
første antenneforening tilbyde en ny
kanal: UPTOWN. Kanalen sender efter
planen fra den 1. november og indtil
den 1. april 2011 som prøvekanal, så
alle har mulighed for at se den. Ka
nalen sender kendt dansk musik fra
1980’erne og frem med kunstnere som
Shubidua, Kim Larsen, Lis Sørensen og
Tøsedrengene. Den 1. april 2011 place
res den så sandsynligvis i pakke 3.

Ny boks

Bestyrelsen har besluttet at indkøbe en ny boks til kodning,
da den hidtidige leverandør ikke kan levere en.
De medlemmer, der har en boks til kodning i dag, kan gra
tis få den byttet med en ny ved henvendelse på kontoret.
De ca. 5.000 medlemmer, der har købt boksen til 250 kr., bli
ver ikke berørt, da denne boks også er med Conax systemet.
Conax SD boksen til kodning vil koste: 500,Conax HD boksen til kodning vil koste 890,De medlemmer, som har et nyere fjernsyn med indstik til
et kort, kan købe sådan et i stedet. Prisen vil være 500,EPG - Elektronisk Program Guide

Tre små bogstaver, der står på alle fjernbetjeninger. Ved
at trykke på knappen: ”EPG” på fjernbetjeningen kan man
senest 1. januar se den næste uges programmer let og
enkelt på hver enkelt kanal.
Hjemmesiden

BEMÆRK: Det er efterhånden så dyrt med vores sæd
vanlige rykkerprocedure, at vi indfører en ny og kortere.
Læs mere side 8.
BEMÆRK: Den sædvanlige betalingsmåde via faktura
bliver også meget dyrere at administrere, så vi opfordrer
til, at alle tilmelder sig PBS. Læs mere side 30.
Internetpriser

Bestyrelsen har besluttet at nedsætte priserne på inter
net pr. 1. januar til: 4/1Mbit: 119,-, 8/1Mbit: 149,- og
20/1Mbit: 179,- om måneden. 2/1Mbit hastigheden udgår.
Fra 1. januar kan Glenten for en merpris på 20,- om måned
en for de tre hastigheder tilbyde billigere synkront internet,
hvor hastighederne begge veje, upload og download, er lige
hurtige. Hvis man f.eks. sender billeder (upload) til venner og
bekendte, er det en fordel med en synkron forbindelse, da
den sender billederne af sted med meget større hastighed.
Prisnedsættelsen gælder kun for de medlemmer, der
modtager internet fra Glenten.

Bestyrelsen vil gerne opfriske vores hjemmeside og tilpasse
den til de nye udfordringer. Til
Fremtiden
dette formål har vi engageret en
Det er bestyrelsens ønske at indgå
webstuderende til at hjælpe os
t, at vi fremover i samarbejde med andre antenneBestyrelsen har beslutte
på vej. Når du sidder med bladet
når vi omtaler foreninger, så vi sammen kan stå
vil bruge navnet Glenten,
i hånden, skulle vi gerne have lan
stærkere. Glentens udstyr er af en
foreningen.
ceret en ny og endnu mere spænd
kvalitet på højde med det, som
ende side, hvor der er flere muligf.eks. TV 2 bruger og med fiber
heder og lettest muligt kan finde de ønskede oplysninger.
lagt ned i det meste af Danmark, vil det være muligt
for os at levere tv og internet næsten overalt til andre
selvbetjening
antenneforeninger.
Vi arbejder for fuld kraft på at indføre et internet betalings
Der er mange små og mellemstore foreninger, som ikke
system, hvor man selv kan betale, bestille ændring af pak
har økonomi til at investere i nyt udstyr. De kan med fordel
ker, bestille internet og ændre hastighed m.m.
modtage signaler fra Glenten.
Hvis man bestiller en pakkeændring før den 15. i måned
Glenten kan tilbyde billigt tv med 24 kanaler flere end
en, kan ændringen ske til det kommende månedsskifte.
f.eks. YouSee, mange valgmuligheder og billigt internet.
Betalingen vil blive reguleret i forbindelse med den næste
Denne fornøjelse vil vi gerne dele med andre antennefore
kvartalsbetaling.
ninger. Det vil være til fælles gavn, idet priserne bliver
At systemet også medfører store lettelser i administra
mindre jo flere, der er koblet på.
tionen, er en kærkommen sidegevinst. Systemet fungerer
Udviklingen går i retning af flere og flere valgmuligheder.
i princippet som det, mobiltelefonselskaberne har.
Det betyder, at pakkerne fremover kan blive mindre (og
Man bruger systemet ved at gå på hjemmesiden:
dermed billigere). De flyttede kanaler kan så købes kodet
Glenten.dk, trykke på linket: Selvbetjening. Så åbner sig
efter eget ønske. Det skal understreges, at det absolut
de valgmuligheder, vi har i dag, og som forhåbentlig letter
ikke er en udvikling, som alle udbydere er interesseret i,
arbejdet for såvel medlemmer som administration.
så det kræver en del boksekampe at få flere valgmulig
Systemet forventes indført pr. 1. januar 2011, men med
heder i Glenten.
edb kan man aldrig være helt sikker.

Af Søren Skaarup
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Af Hans-Jørn Pallesen

Glenten på gør-det-selv måden
selvbetjening
e og lancerer som noget helt nyt
Glenten har fået ny hjemmesid

Glenten har fået ny hjemmeside og lancerer som noget
helt nyt selvbetjening. Det skal gøre det nemmere for brug
erne selv at administrerer pakkeskift, betale regninger,
sætte kabeltilslutning i bero og meget mere. Ved at opgradere vores teknik til det sidste nye, bliver det også
nemmere for administrationen at arbejde hurtigere og
mere effektivt.
Hurtigere pakkeskift

Selvbetjeningen går i luften den 1. januar 2011. Alle med
lemmer vil få et login, så du selv kan navigere rundt i
Glentens tilbud og ikke er afhængig af administrationens
åbningstider. Når du logger ind, vil du kunne se hvordan
forholdene er på din adresse og ændre dem ved få klik.
Alle ejere og næsten alle lejere vil kunne melde pakke
skift i selvbetjeningen. Den nye teknologi gør det muligt
for dig at ændre pakkeskift oftere. Fremover kan du med
dele pakkeskift inden den 15. i en måned og få det på din
skærm senest den efterfølgende 1. Hvis du derimod øns
ker pakkeskift imellem den 15. og 1., vil det først træde i
kraft den 1. i den efterfølgende måned – altså ca. 6 uger
efter. De nye regler for pakkeskift gælder uanset, om du
ønsker at skifte pakken op eller ned. Det er en stor for
andring i forhold til tidligere, hvor det kun var muligt en
gang pr. kvartal.
Vil du derimod holde pause fra at se tv, kan du også med
dele ønske om bero via selvbetjeningen. Det skal dog sta
dig meldes skriftligt senest 1 måned før kvartalsskift.
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Nye regler for din regning

Vi sender fortsat regninger ud en gang pr. kvartal. Selvom
nogen måske ønsker det, er det ikke muligt at gøre det
oftere – det ville simpelthen indebære for store udgifter.
Derimod opfordrer Glenten alle fremover at tilmelde reg
ningen til PBS. Det er den nemmeste og billigste løsning
både for Glenten og dig som medlem. Hvis du ikke tilmel
der din faktura til PBS, vil der fremover blive lagt et admi
nistrationsgebyr på 50 kr. oveni din regning. Årsagen er, at
Post Danmark kommer til at sætte deres priser op. Geby
ret vil også blive tilføjet, hvis Glenten skal eftersende reg
ninger. På den nye selvbetjening er det nemt, at tilmelde
regningen til PBS. Se også side 30.
Snyd straffes hårdere

Samtidig med den nye hjemmeside og dens muligheder,
har Glenten også valgt at slå hårdere ned på manglende
betaling. Med det nuværende rykkersystem kan mindre
gode betalere bruge kabelnettet i op til to måneder, inden
signalet lukkes. Det er uacceptabelt og påvirker Glentens
budgetter negativt. Derfor træder der pr. 1. januar 2011
en ny procedure i kraft, hvor vi hurtigt vil sende en ryk
ker af sted, når betalingen udebliver. Normalt er forfaldsdatoen den 1. i hvert kvartal, og betales der ikke, vil admi
nistrationen kort tid efter sende en påmindelse ud med
varsel om lukning af signalet uden yderligere varsel.
Vi beder desuden alle medlemmer være opmærksom
me på, at når signalet lukkes, kan man heller ikke læng

ere modtage Internet, radio eller telefoni.
Selvbetjeningen på den nye hjemmeside
er stedet, hvor du fremover kan betale
regningerne og få genåbning af signalet.
Du styrer selv dit tv

Udover at selv kunne administrere tvforholdene på din adresse, giver den nye
teknik faktisk mulighed for stort set selv at
styre alt, der har med Glenten at gøre. On
line kan du overdrage kabeltilslutningen til
ny ejer. Det vil være muligt for udlejere og
boligselskaber at melde til og fraflytning
er. Via den nye hjemmeside kan du også
til- eller afmelde a la carte og Internet og
nemt og bekvemt styre tilvalgspakkerne
eller internettets hastighed.
Af andre nye tiltag kan nævnes, at nyheds
breve og blade kan hentes via selvbetjening
en. Du vil kunne følge status vedrørende
betalinger, tilmeldinger, skift af pakke m.m.
på din personlige side i selvbetjeningen.

Af Marianne Larsen

nedsatte
udvalg
Bestyrelsen vedtog primo 2010, at der indtil næste
generalforsamling skulle nedsættes et antal udvalg. Ud
valgene, deres formål og hvem som deltager i de for
skellige udvalg, beskrives herunder. Udvalgene arbejder
selvstændigt indenfor de respektive udvalgsområder,
og udfærdiger bl.a. oplæg til endelig vedtagelse på besty
relsesmøder.
Forhandlingsudvalg: (Hans-Jørn Pallesen, Thomas
Szücs, Søren Skaarup, Steen Nicolaisen, Peter Olsen)
Formål: forhandlinger, med program udbydere, og med
foreninger, boligselskaber eller andre, der har interesse i
et samarbejde med Glenten.
Forretningsudvalg:
(Carsten Jørgensen, Søren Skaarup, Marianne Larsen)
Formål: administrationen, koordination mellem udvalg
ene, generel opfølgning.
Repræsentantskabsudvalg: (Carsten Jørgensen,
Mette Jørgensen, Henrik Kirkegaard, Marianne Larsen)
Formål: afholdelse af repræsentantskabsvalg og møder,
strukturering af områderne.
Sekretær/informationsudvalg:
(Mette Jørgensen, Henrik Kirkegaard, Marianne Larsen)
Formål: udfærdigelse af referater fra bestyrelsesmøder,
kommunikation via medlemsblad, hjemmeside, Infokanal
og tekst TV.
Teknologiudvalg: (Hans-Jørn Pallesen,
Thomas Szücs, Peter Olsen)
Formål: udvælgelse, prioriteringer og forbedringer i
infrastruktur.
Økonomiudvalg: (Carsten Jørgensen, Lars Mott)
Formål: tilvejebringelse af overordnet økonomisk overblik.

valg til
repræsentantskabet
af carsten Jørgensen

e penge og hvilke kanaler
Hvordan bør Glenten bruge din
Vil du være med til at bestemme?
mtiden og på hvilken måde?
skal det være muligt at se i fre

Hvis der er ting, du gerne vil have indflydelse på, så stil op
som kandidat til Glentens repræsentantskab.

Bestyrelsen vil hellere finde den gyldne mellemvej
og en fælles løsning end at trække beslutninger
ned over hovedet på repræsentantskabet.

Dette efterår er der nyvalg til
Er der noget du er utilfreds med
repræsentantskabet. Det er din
t finder sted den
lge
Va
og ønsker at ændre? Så stil op som
mulighed for at få indflydelse på,
2010
15., 16. og 17. november
kandidat til repræsentantskabet og
hvordan din forening skal udvikle
gør din mening til kende.
sig. Repræsentantskabet tager
stilling til de ting, bestyrelsen fremlægger. Som medlem her vil
Vi glæder os til at få din tilmelding som kandidat
du derfor være så tæt på beslutningerne, som det er muligt.
til repræsentantskabet!
Nabolagets stemme

Repræsentantskabet er medlemmernes talerør hos Glenten.
Det er bl.a. her prisen på tv-pakkerne bliver debatteret, og
sammen med bestyrelsen diskuteres der blandt andet hvil
ken ny teknik, man bør satse på.
Det er også medlemmerne selv, der kan sikre dig en plads i
repræsentantskabet og dermed indflydelse hos Glenten. Det
er nemlig udelukkende beboerne i dit eget område, der kan
stemme på dig.

med dette blad følger
et indstik, hvor du
kan se, hvilket område du
hører til og hvad du skal
gøre for at stille op
som kandidat

Indflydelse gennem dialog

Hos Glenten bliver beslutninger taget gennem dialog
mellem repræsentantskabet og bestyrelsen.

LIVE

Det fungerer ligesom et demokratisk forum, hvor vi
i fællesskab diskuterer alt fra billedkvaliteten på
dit fjernsyn til nye, store investeringer.

ORIENTERING fra din forening 2/2010
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Af Steen Nicolaisen

dårligt tv billede?

Analogt eller digitalt?
Gem denne side, hvis du snart skal have et nyt digital tv.

NY hjemmeside
t i luften!
Glentens nye hjemmeside er gåe
Længere tids arbejde med at udvikle
hjemmesiden er overstået – den nye
er gjort mere overskuelig og opford
rer medlemmerne til selvbetjening.
Et udvalg har gennemgået hjemme
siden, sammenlignet den med andre
og sammen fundet frem til, hvilken
retning hjemmesiden skal udvikles i.
Vi vil gerne have, at den nye hjem
meside har en wow-effekt. Men det

vigtigste er, at det bliver nemmere
at navigere rundt på siden, og at det
bliver muligt for medlemmerne at
betjene sig selv.
Hjemmesiden vil forsat være stedet,
hvor du kan finde informationer om
eventuelle driftsforstyrrelse, vedtæg
ter, referater fra møder, info og meget
mere. Du kan også stille og få svar på
spørgsmål i vores Forum. Som noget

nyt har Glenten også lanceret en selv
betjening på hjemmesiden, hvor brugerne selv kan se og ændre i forhold
ene på deres adresse. Se resultatet af
arbejdet med den nye hjemmeside
på www.glenten.dk

af mette bækgaard jørgensen

Selvbetjenin g

WWW.GLENTEN.DK
lancering den 01. jan
uar 2011

NYT, NYT, NYT

Her kan du:
Få info om login, ønske pakkeskift,
melde bero, melde flytning,
Overdrage signal, genåbne signal,
få info om internet, tilkøbe kanaler,
betale dine regninger,
tilmelde dig pbs
og meget, meget mere
12
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Det kan hænde, at du oplever et dårligt tv billede. Det skal
udbedres, da man betaler meget for at se tv. I gamle dage
kunne vi se 3 tv programmer. Idag udsender vi over 120, så
kravet til boligens tv installation er større end før.
Der er typisk 2 typer fejl ved analog modtagelse. Signalet
kan være for svagt, eller der er støj eller striber i billedet.
Ved digital modtagelse er det oftest pixeleringer (små fir
kanter) eller hakken i billedet, der kan genere tv oplevelsen.
I ca. 9 ud af 10 tilfælde er fejlen i egen bolig. Du kan ringe
til CD eller din tv forhandler, for at få ham til at chekke/
ordne din tv installation, mod betaling. Men du kan sikkert
spare det, ved at chekke følgende råd.
Analogt TV:

Hvis signalet er for svagt, kan du se det ved, en af de høje
frekvenser såsom de kanaler som ligger sidst i din pro
grampakke, indeholder sne i billedet. Er der striber eller
bølger i billedet er det sikkert dårligt kabel, eller gammel
dags stik på kablet. Er der sne på DR1 og TV 2 er det højst
sandsynligt en løs eller afbrudt forbindelse. Tag antenne
kablet ud og tilbage igen, bag på tv'et og i væggen.
Digitalt TV:

En forudsætning for problemfri digital modtagelse, er gode
kabler og stik. Din antenneinstallation skal være HF-tæt.
Er der pixeleringer eller hakken i billedet, mest ved TV3 el
ler HD kanalerne, er det sandsynligvis dårligt kabel eller gam
meldags stik, med plastickapper, der kan tages af. Men
check at det analoge signal ikke indeholder sne i billedet.
Prøv også at tage antennestikket ud og tilbage bag på tv'et
og i væggen. Antennekablet fra vægstikket til boksen el
ler tv'et skal være et dobbeltskærmet kabel, gerne med
ferritkerne. En evt. forstærker og fordelere skal også være
skærmede. I al fald, hvis der er problemer med signalerne.
Er tingene ikke skærmede hele vejen igennem, kan der på
det digitale være "hakken" eller pixeleringer på nogle af
programmerne. (Kan pludselig opstå.) Det analoge signal
kan have striber eller bølger hvis kablerne ikke er skær
mede (HF-tætte.) Striber og/eller bølger bliver tilført i bo
ligen. Hvis tv eller boks har udslag for Signalstyrke og Kva
litet, bør begge disse være over 60% (min. over 50%) - om
den viser 60% eller 100% giver ingen kvalitetsforskel. Er
der sne på det analoge signal på Eurosport 1 eller Disneykanalerne kan signalet være for svagt. Det påvirker for det
meste ikke den digitale modtagelse.
Er der problemer med tv signalerne, så prøv det første
stik i boligen. Prøv at køre uden om evt. DVD eller video.
Prøv at køre uden om en fordeler eller InternetBackPack
på vægstikket. Kør direkte fra vægstik til tv eller boks.
Prøv dette, inden du ringer til nogen.

Prøv, at køre udenom en evt. forstærker, eller juster den,
så den ikke forstærker for meget. En evt. forstærker bør
være med "TILT." Den koster over 400,-. Forstærkeren skal
monteres som den første enhed i boligen.
Indstilling vha. fjernbetjening

Indstil i menuerne, at Audio skal være Dansk. Og indstil
undertekster til at være: DVB Dansk. Specielt skal TV 2's
undertekster nogle gange vælges med fjernbetjeningen.
På fjernbetjeningen er der tit en Audio eller Undertekst
menuknap, eller de farvede knapper kan vælge det.
Ønsker du kanalerne i bestemt rækkefølge, kan du for
mange bokses vedkommende anvende Favoritindstillin
ger i menuen. Opdaterer vi det digitale system, og det gør
vi nu og da, vil Favoritindstillingerne skulle indstilles igen,
desværre. Er uret ikke rigtigt, kan du stille det i menusystemet. Indstil til f.eks. GMT+2 om sommeren og
GMT+1 om vinteren.
Er der kanaler, der har været sorte i længere tid, kan du
søge dem igen. Tit er det en god idé at slette alle indstil
linger først. (Factory Reset / Nulstilling). Evt. tidligere Fa
voritindstillinger vil blive slettet. Hvis du oplever at dit tv
har slettet nogle kanaler af sig selv, kan det være, der er en
midlertidig afbrydelse af signalet. Den kommer automatisk
tilbage igen, når fejlen er rettet uden for din bolig. Automa
tiske opdateringer kan slås fra, i tv'ets menusystem.
Indstilling af dit TV

Vi udsender LCN, Logisk Kanal Nummerering, det vil sige at
plads 1, 2, 3, 4, vil være DR1, TV 2, TV 3, Kanal 4, etc. De fle
ste digitale tv vil udnytte det. Det vil du se efter en nulstil
ling og ny søgning af tv'et. Nogle få Sony modeller skal nul
stilles i menuen og evt. indstilles til svensk landeområde.
Se i TV Guiden på midtersiden, eller få din tv-leverandør
til at vise dig, hvordan du indstiller dit tv eller boks digi
talt. Det får du brug for nu og da. Se Infokanalen. Den er
der altid analogt på frekvensen 203 MHz.

med
Kabler skal IKKE være med dette stik
stik skal
plastickappe, der kan tages af. Disse
m
udskiftes, eller hele kablet. OGSÅ selvo
nogle kanaler - nogle gange er OK!

el,
Der skal bruges et færdigt antennekab
løse
som er HF-tæt, eller "Gør det selv"
til at
F-stik, med adapter. Få din forhandler
bekræfte, at kablet er af god kvalitet.

Oplev Caroline Fleming som
vært i Danmarks næste Topmodel.
Hver onsdag kl. 20.00
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S14
S15
S16
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S20

Knap MHz
252
259
266
273
280
287
294

LCN
82
80
2
7
1
70
8
48
49
37/42
10
32
13
46
12
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72
81
76
84
85
86
47
11
101
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90
91
92
99
95

LCN
73
72
81
6
3
20
71

Kanal
S9
S10
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12

Analog

Knap MHz
161
168
175
182
189
196
203
210
NY !
217
NY !
224

Digital

Pakke 2
NDR Tyskland
RTL, Tyskland
NRK1, Norge
6'eren, Danmark
TV3, Danmark
TV3+ Danmark
Das Erste/ARD, Tyskland
Pr. md.: 160.- • Kvartal: 480.-

TV4, Sverige
TV2, Norge
TV 2 Fyn
DR2
DR1
ZDF, Tyskland
Infokanalen 203 MHz
Prøvekanal 1
Discovery ID
Nickelodeon for børn / VH1 musik
DR K, Kulturkanalen
DR Ramasjang, for børn
DR Update, Nyheder / Tegnsprog
DR Synstolkning
TV 2 FYN+ og fynsk lokal TV
Das Erste, Tyskland
RTL, Tyskland
NRK 1, Norge
3 SAT, Tyskland
TV5 Europe, Fransk
RAI Uno, Italien
TVE, Spanien
Folketingskanalen
DR HD
Discovery Showcase HD
Animal Planet HD
ZDF HD
Das Erste HD
SVTHD
Eins Festival HD
Astra Promo HD
Pr. md.: 84.- • Kvartal: 252.-

Pakke 1

Priser er inkl. COPY-DAN. Og inkl. kontingent og betalingskanaler med moms.
Forbehold for ændringer! Se løbende Infokanalen, 203 MHz for evt. ændringer
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LCN
16
23
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27
28
29
75
74
21
33
41
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83
4
5
14
15
9
30
31
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50
43
88
103
100
89

Digital

Analog

Knap MHz
759
799
807
815
823
839
847

NY !

Knap MHz
471
479
487
495
503
511
519
551
559
567
575
583
591
631
639
647
655
663
671
679
687
695
703
711
719
727
NY !

RIV UD OG GEM!

Pakke
1 2 3 4

Pakke 4
TV 2 Sport
TV 2 NEWS
Disney Playhouse
BBC World, England
Disney XD
Disney Channel
DK 4, Danmark
Dantoto, Hestesport
Pr. md.: 390.- • Kvartal: 1.170.-

Pakke 3
TV 2 Film
Discovery, Danmark
Discovery Science
Discovery World
Discovery Travel
National Geographic / CNBC
Animal Planet
Viasat Nature/Crime/Playboy
Pro 7, Tyskland
SAT 1, Tyskland
TV3 Puls
Egen boks
Egen boks
Cartoon / TCM, Film
MTV, Danmark
Viva, Musik Tyskland
Sverige 1
Kanal 4, Danmark
Kanal 5, Danmark
TV 2 Zulu
TV 2 Charlie
Canal 9
Viasat Xplorer / Spice
Viasat History
Eurosport 2, Engelsk
Eurosport, Dansk
UpTown, Dansk musikkanal ca. 1/11
TV 2 Film HD
BBC HD
National Geographic HD
Kanal 5 HD
Pr. md.: 298.- • Kvartal: 894.-

SD
SD
HD

MPEG2, Standard Definition = SD
MPEG4, Standard Definition = SD
MPEG4, High Definition = HD

Digitale XTRA-kanalerkræver DVB-C modtager

SD

Kanal
K57
K62
K63
K64
K65
K67
K68

SD
HD
HD
HD
HD

Kanal
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K31
K32
K33
K34
K35
K36
K41
K42
K43
K44
K45
K46
K47
K48
K49
K50
K51
K52
K53

Analoge programændringer sker typisk kun 1. april.
Digitale programændringer kan ske 1. hverdag i hver måned. Mangler et program, vent lidt med at søge igen.
Digital søgning skal ikke gøres automatisk, men find i menuen hvor du kan indtaste disse værdier:
434 MHz (434000 kHz), QAM 64, Symbolrate 6875 og evt. Netværks ID = 1 for Glenten
Pakke

Gælder til 1. april 2011

GLENTEN TV GUIDE 2010/2011
Analoge programændringer sker typisk kun 1. april.
Digitale programændringer kan ske 1. hverdag i hver måned. Mangler et program, vent lidt med at søge igen.
Digital søgning skal ikke gøres automatisk, men find i menuen hvor du kan indtaste disse værdier:
434 MHz (434000 kHz), QAM 64, Symbolrate 6875 og evt. Netværks ID = 1

Antennelaug

Vælg selv supplement til din tv pakke
0
.12.1
il 31

Indt

TV 2 Zulu, Charlie,
Film, NEWS
TV 2 Zulu
TV 2 Charlie
TV 2 Film
TV 2 NEWS

Tyrkisk pakke
atv avrupa

80,50,40,30,50,-

Arabisk pakke

N
Canal + Film KU

Canal + Sport
Canal + Film & Sport
TV1000 Film
Viasat Golf
HustlerTV 24/7

Sprogpakke 3

Al Jazeera

V Polonia

EURO D

Dubai TV

RUS1, Russisk

EURO STAR

IQRAA
- Arabesque

ERTSAT, Græsk

S avrupa
TRT-INT
HABER
TURK

MBC

99,-

179,199,219,179,49,100,-

Pr. pakke
80.-/md.

OBN, bosnisk

ESC

NTV Hayat,
Bosnien/Hercegovinia

Extra

HRT-TV, kroatisk

Extra

Cro Music Channel

I år beder vi dig, om at stemme på denne side omkring pakkevalg, og næste side med tv programafstemningen.
Indtil nu har tv udbyderne haft et meget stort ord at skulle have sagt ved pakkesammensætningerne.
Det vil bestyrelsen gerne ændre på. Derfor forslaget om, at det bliver muligt at vælge mere frit mellem pakkerne.
Bestyrelsen vil gerne give alle medlemmer mulighed for at stemme på den mulighed, du foretrækker.
HUSK: Den endelige afgørelse ligger hos generalforsamlingen.
Priserne og pakkesammensætningen herunder er kun et eksempel, og er ikke bindende for dig, eller os. Hvad foretrækker du?
Priseksempler er kr. pr. md. INKL. kontigent.

Du skal kun sætte X i højre ELLER venstre kolonne herunder
Det nye princip herunder giver 8 pakkemuligheder.

Sæt 0, 1, 2 eller 3 X herunder
i den blå, orange OG grønne ramme.

GLENTEN FILM
Se film på din computer, og send dem evt. til dit
tv via et kabel. Vælg en kategori og se dem alle
så mange gange du vil, på en måned. Der er ingen
binding. Gå på vores hjemmeside, glenten.dk,
og se det store filmudbud.

<- eller ->

Det traditionelle, som vi har nu, med 4 pakkemuligheder.

Sæt max. 1 X herunder
i den blå, orange ELLER grønne ramme.

Foretrækkes denne model herunder, kan det betyde
at nogle programmer må undværes i en periode
HVIS programudbyder ikke vil være med til modellen.

Kr. 85.X

Kr. 85.-

Sæt X
her, og

Kr. 130.-

Sæt X
her, og

Ary One World, pakistansk

Kanalpriser er pr. måned. Boksen som skal anvendes
til a la carte programmerne skal købes for kr. 500.RTS 1, Serbisk
Den modtager samtidig også "Det Digitale Spejl."
Sidst på året, vil du kunne få et CA-modul, så du kan bruge din fladskærm.
Pakkerne opkræves forud og kvartalsvis. (Eks. De etniske pakker 3 x 80 = 240.-) Boksen kan afhentes på
Vagtelvej 1-3, 5000 Odense C. Husk sygesikringsbevis. Åbningstider: Mandag - onsdag, kl. 12 - 13, Torsdag, kl. 15 - 17

Sæt X på denne og næste side…

Kr. 100.-

Sæt X
her.

Grundpakke

DR1 DK
DR2 DK
TV 2 DK
TV2, Norge
TV4, Sverige
ZDF, Tyskland
Infokanalen 203 MHz
Prøvekanal 1
Prøvekanal 2

• Pakke 1

Pakke 2 Tilvalg

TV3
TV3+
TV3 Puls
Viasat History
Viasat Nature/Crime/Playboy
Viasat Xplorer / Spice

Pakke 3 Tilvalg

TV 2 Charlie
TV 2 Zulu
TV 2 Film
Kanal 4, Danmark
Kanal 5, Danmark
DK 4, Danmark
Discovery, Danmark
Discovery Science
Discovery World
Discovery Travel
National Geographic / CNBC
Animal Planet
Cartoon / TCM, Film
Disney Channel + Playhouse + XD
MTV, Danmark
Viva, Musik Tyskland
TV 2 Film HD (HD)
National Geographic HD (HD)
Kanal 5 HD (HD)

Pakke 4 Tilvalg

TV 2 Sport
Canal 9
6'eren, Danmark
Eurosport, Dansk
Eurosport 2, Engelsk
Dantoto, Hestesport (Digitalt)
TV 2 NEWS
BBC World, England

Tilvalg • a la carte • DIGITALT
TV 2 Zulu, Film, Charlie & NEWS
TV 2 Zulu
TV 2 Film
TV 2 Charlie
TV 2 NEWS

Sæt X

Kr. 85.X

Kr. 170.-

Sæt X
her, eller

Kr. 300.-

Sæt X
her, eller

Kr. 400.-

Sæt X
her.

Grundpakke

DR1 DK
DR2 DK
TV 2 DK
TV2, Norge
TV4, Sverige
ZDF, Tyskland
Infokanalen 203 MHz
Prøvekanal 1
Prøvekanal 2

• Pakke 1

Pakke 2 (1+2)

TV3
TV3+
TV3 Puls
Viasat History
Viasat Nature/Crime/Playboy
Viasat Xplorer / Spice

Pakke 3 (1+2+3)

TV 2 Charlie
TV 2 Zulu
TV 2 Film
Kanal 4, Danmark
Kanal 5, Danmark
DK 4, Danmark
Discovery, Danmark
Discovery Science
Discovery World
Discovery Travel
National Geographic / CNBC
Animal Planet
Cartoon / TCM, Film
Disney Channel
MTV, Danmark
Viva, Musik Tyskland
TV 2 Film HD (HD)
National Geographic HD (HD)
Kanal 5 HD (HD)

(1+2+3+4) Tilvalg

TV 2 Sport
Canal 9
6'eren, Danmark
Eurosport, Dansk
Eurosport 2, Engelsk
Dantoto, Hestesport (Digitalt)
TV 2 NEWS
BBC World, England

Tilvalg • a la carte • DIGITALT

TV 2 Zulu, Film, Charlie & NEWS
TV 2 Zulu
TV 2 Film
TV 2 Charlie
TV 2 NEWS

Sæt X

Ud over TV 2 a la carte, vil der også kunne tilvælges tysk, norsk, svensk, spansk, italliensk og spansk, og andre etniske pakker.

Glenten • Vagtelvej 1 • 5000 Odense C. • glenten.dk • info@gal-odense.dk
Vend til næste side og stem på tv programmerne ...

Ønsker du større TV valgfrihed?

A la carte tv

Glentevejs

TV stemmesedlen 2011

Kvartal
252.480.894.1.170.-

Har dit TV eller boks med MPEG4?
(Du kan se DR HD + andre HD kanaler)
Ja

160

161

Boligform?
Ejerbolig
Lejerbolig

Jeg/Vi har udfyldt skemaet
Mand
Kvinde
Hele husstanden

Medlemsbladet "Glenten"
Er mindre værdifuldt
Er generelt OK
Er meget værdifuldt
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53

52

51

50

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Navn:

Sæt max. 5 Xér herunder
Er interesseret i HD-kanaler
BBC HD
TV 2 Film HD
Silver HD
Kanal 5 HD
DR HD
Discovery HD
Animal Plannet HD
National Geographic HD
National Geographic WILD HD
Eurosport 1 HD
Eurosport 2 HD
TV 2 Sport HD
TV 2 Premier Leage HD
History HD
Rush HD
TV3+ HD
ARD HD
ZDF HD
SVT1 HD

Andre
TV5 Europe, Fransk
France2
RAI Uno, Italiensk
Rai Due, Italiensk
TVE, Spansk
Horror Channel
The Golf Channel, UK
TV Finland
LifeStyleTV, SV, UK
Evt. Forslag:

Tyske
NTV
Das Erste / ARD
ZDF
Pro 7
RTL
RTL+
RTL 2
Super RTL
Vox
Sat 1
3 sat
N3
Arte
NDR Fernsehen
Viva, Musik
Kabel 1

Norske
NRK 1
NRK 2
TV 2 Norge

Svenske
Barnkanalen/Kundskapskanalen
Sverige 1
Sverige 2
TV 4 (Sverige)

Andre danske
DR K, Kulturkanalen
DR, Ramasjang for børn
TV 2 FYN+ Lokale fynske nyheder

"Must Carry" (Skal vises)
DR 1
DR 2
TV 2
Infokanal
Prøvekanal

"Gratis" Kanaler
Sæt max. 10 Xér herunder

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

+ Betyder flere kanaler, / betyder delt plads.

Evt. Forslag:

Film
Showtime
TV 2 Film
Silver
TCM

Sport
Eurosport 1+2 *
TV 2 Sport
Canal 9, sport og serier
Dantoto, hestesport
Extreme Sports
Viasat Golf
TV 2 Premier Leage

Nyheder
DR Update
TV 2 NEWS
CNNint.
Sky News
BBC World
Euronews

Musik
The Voice TV
MTV
VH1 DK
VH1 Int.
UpTown. Dansk musikkanal for voksne

Videnskab, natur & historie
Discovery
Discovery Science+Travel/Living+World+ID *
Discovery TLC
Animal Planet
National Geographic
National Geographic WILD
Explorer/Spice+History+Nature/Crime/Playboy*
Viasat History
The History Channel
Travel Channel
BBC Knowledge

Underholdning
Star!
BBC Lifestyle
BBC Entertainment
E!
Adult Channel

Børn
Disney Channel + Playhouse + Disney XD *
Boomerang
Nickelodeon / VH1 Classic / MTV *
Cartoon Network / TCM Film *

Danske
TV 2 Zulu
TV 2 Charlie
TV 3
TV 3+
DK4, Dansk
Kanal 4
Kanal 5
TV3 Puls
6'eren

Betalings kanaler
Sæt max. 10 Xér herunder

Vind Zoo billetter eller DVB-C box!
Udfyld stemmesedlen her og deltag i udtrækningen
om 2 DVB-C Set-Top-Box og 2 Zoo familiebilletter.

*

X

53.98.75.75.-

147.448.360.26.56.89.1200.-

15.165.41.34.34.30.-

42.60.45.45.45.-

79.45.30.47.45.30.89.41.47.34.60.-

56.34.60.38.45.-

180.60.98.49.-

225.135.368.319.149.139.245.110.105.-

moms.

År / incl.

Der sker mange ting i din forening hele tiden. Bliv opdateret.
Adresse:
Få en e-mail. Se også løbende Infokanalen, på Kanal E9, Frekvens 203 MHz
Ja tak! Jeg ønsker info, kun angående Glentevejs Antennelaug på følgende E-mail:
Forbehold for fejl i skema og priser.
Sendes senest mandag 25. oktober 2010 i vedlagte kuvert
Glenten, Box 174, Vagtelvej 1-3, 5100 Odense C

172

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

Har fladskærm eller boks m. DVB-C?
(Du kan se DR Update)
Ja

159

Er HD TV kvalitet interessant?
Ja
Nej
Ved ikke/har ikke set det.

Har 32" eller større fladskærm?
Ja

158

Vil gerne betale årligt i forhold til før.
Kr. Det samme
Kr. 300.- mindre for færre pgr.
Kr. 300.- mere for flere pgr.

Har idag pakke?
1, kr. 84.-/md.
2, kr. 160.-/md.
3, kr. 298.-/md.
4, kr. 390.-/md.

Er det OK, f.eks. at fjerne et program
i en md., hvis prisen på det stiger?
Ja

157

156

155

154

153

152

151

Sæt "X"

OBS. Afstemningen er vejledende.
Sæt venligst også X på foregående side.

Se Infokanalen, om der er ændringer til dette
skema, efter deadline. Se www.verdenstv.dk for
beskrivelse af "gratis-" kanaler. Se også viasat.dk og
canaldigital.dk

Sådan gør I. Vælg de kanaler der interesser jer
mest, ved at sætte kryds i de to kolonner til højre.
Selv om I sætter kryds alle steder, så kan det ikke
efterleves, da der ikke er afsat midler hertil. Sæt
max. 10 Xér ved "Gratis"-kanalerne og max. 10 Xér
ved betalingskanalerne.

Afstemningsform. De kanaler der får højest
procent tilslutning kommer ind i programfladen, indtil
der ikke er flere penge i den afsatte pakke. Pakke 1
indeholder 1 af hvert nabolands programmer. De
mest populære herefter, kommer i pakke 2, 3 & 4.

Spørg hele husstanden om deres ønsker.

Stem på de favoritkanaler, som I vil se i 2011

X

Glenten • TV programafstemning for 2011
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glenten 40 år?		
1. Hvilken dato fyldte
28. september
28. maj
28. marts
?
antennelaug stiftet
glentevejs
blev
stal
2. Hvilket år
1972
1971
1970
ug?
r glentevejs antennela
fo
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br
3. Hvad er
Glenten
GÅL
GAK
?
ug generalforsamling
antennela
glentevejs
r
4. Hvor tit afholde
Hvert andet år
år
rde
fje
ert
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Hvert år
?
antennelaugs hjemmeside
glentevejs
r
få
navn
ket
5. hvil
www.glenten.dk
www.glentevejs.dk
www.galten.dk
r denne slip til
Send eller aflevé
Vagtelvej 1, 5000 Odense
Glentevejs Antennelaug,
Navn:
Adresse:
Postnr:

By:

Mail eller tlf.:

Afkryds herover og du deltager i konkurrencen, hvis din adresse er udfyldt herover eller
på foregående side med stemmesedlen. Vinderen trækkes 01.12.10

Fejrede 4 0 år
med fest
og farver
Af marianne larsen

Glentevejs Antennelaug fejrede den 28.
maj fødselsdag nummer 40. Med skin
nende sol, våde varer og det bedste pøl
semanden kunne præstere. 150 gæster
var mødt op for at fejre fødselaren.
I anledning af dagen var der adgang til
en udstilling om Glentens sidste fyrre år.
Billeder af gamle referater, forsider fra
tidligere blade og gammelt og nyt udstyr
var noget af det, man kunne se. Særlig
interesse var der for skriftet fra den
allerførste stiftende generalforsamling.
Glentevejs Antennelaug vil gerne sige
mange tak for alle de fine gaver, der bl.a.
bestod af et gavekort til et lokalt gal
leri, en flot kurv fra Antennelaug 70 og
diverse vine fra forskellige samarbejds
partnere. Tak til alle de fremmødte som
gjorde dagen til noget specielt.
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Digitale TV frekvenser

Ser du tv digitalt, skal du i de fleste tilfælde ikke søge automatisk, men find det sted i menuen,
hvor du kan indtaste netværksfrekvensen, eller netværks ID'en:
Netværksfrekvens 434 MHz (434000 kHz), QAM 64, Symbolrate 6875, Netværks ID = 1
Skal du søge hver QAM-frekvens manuelt brug disse frekvenser:
Frekvens/QAM. Symbolrate: alle = 6875
Pakke 1: 370+378+434 / 64 & 130+138+146+154 / 256
Pakke 2: 244 / 256
Pakke 3: 530+538+546 / 64 & 602+610 / 256
Pakke 4: 770+778 / 64

Digital TV
Det Digitale Spejl og de nye tv
kanaler kræver en digital DVB-C
modtager, enten indbygget i tv'et
eller som løs boks. Har modtageren
også MPEG4 kan den modtage de
meget flotte HD kanaler. Nye tv skal
indeholde DVB-C & MPEG4. Kan du
se DR Update har du DVB-C, kan
du se DR HD, har du også MPEG4.
Vi har en DVB-C boks til 250.- og til
efteråret også en med MPEG4.
En forudsætning for problemfri di
gital modtagelse er en moderne
antenneinstallation. Antennekablet
fra vægstikket til boksen eller tv'et
skal være et dobbeltskærmet HFtæt antennekabel, og ikke med stik
med plastickappe, der kan tages af.
Se side 13. Er der kanaler, der har
været sorte i længere tid, kan du
søge dem igen. Nogle gange er det
en god idé at slette alle indstillinger
først. (Factory Reset / Nulstilling).
Evt. tidligere Favoritindstillinger vil
blive slettet.
Har du problemer med at finde alle
programmerne, ring IKKE til os spørg din forhandler om yderligere
info. Få din tv-leverandør til at for
tælle dig, og skriv det ned, hvordan
du indstiller dit tv eller boks - digitalt.
Det får du brug for, nu og da. Vi ken
der desværre ikke alle modellerne.
Se Infokanalen på 203 MHz om der
er opdateringer. Nyeste TV Guide:
glenten.dk/guide.pdf

Af Steen Nicolaisen

indstilling af
det digitale spejl
Sony:
Tryk MENU - Vælg indstillinger - værktøjskassen - Digital opsætning - gaffelnøglen/Digital programindstilling - Aut. programindstilling - Vil du...
Ja - Kabel tv - Scanningstype: Hurtig scanning, Frekvens: 434.000 MHz,
Netværks-ID: Auto, Symbolrate: Auto, Tjenestetype: Alle programmer
- START. Er programrækkefølgen ikke DR1, TV 2 mv. Nulstil tv og søg
igen, i ældre tilfælde, vælg svensk som landeområde.
Samsung:
Gå i menuen. Vælg parabolsymbolet. Vælg land. Vælg Dansk. Vælg Lyd.
Vælg sprog: Danish. Spørges efter netværks ID, de 1. opdaterede Sam
sungmodeller fra model 6 og opefter kan søge automatisk med 434
MHz, QAM 64, Symbolrate 6875, Netværks ID = 1. Modellerne 7 og op
efter sorterer også kanalerne rigtigt, vha. LCN, Logisk Kanal Nummer.
(Ældre modeller skal måske stilles til Finsk, som landeområde)
Philips:
Find menuen, hvor du indtaster 434 MHz, QAM 64, Symbolrate 6875
og evt. netværks ID = 1
LG:
Tryk på Menu-knappen. - Vælg KONFIG. og tryk OK - Vælg Auto. indstil
ling og tryk OK - Vælg Kabel og tryk OK - Skriv Frekens: 434000, Sym
bolrate: 6875, Modulering: 64 QAM, Netværks-id: 00001, vælg OK og
tryk OK - Vælg Start og tryk OK
Panasonic:
Find menuen, hvor du indtaster 434 MHz, QAM 64, Symbolrate 6875
og evt. netværks ID = 1. Ældre modeller skal have hver enkelt QAMfrekvens indtastet. Se øverst på denne side.
Triax HD:
Boksen skal have min. 2.2 software. Nulstil boks og vælg netværks ID = 1.
ABEO + BlueTinum + Denver:
Boksene skal have nyeste software. Se på producentens hjemmeside.
Nulstil boksen og ved opstart, angiv Glenten og Netværks ID = 1
Digiality C-2001:
Tryk menu - Vælg Indstillinger - Vælg Nulstil Modtager. Tryk Grøn og OK
N Y H E D !!!! Vi har netop indført kodningssystemet Conax, til vores a la carte
system, så sidst på året vil du kunne modtage a la carte på din fladskærm vha.
et CA-modul. Et indstikskort til siden af fladskærmen. Vi får også en MPEG4
boks, så vi får mulighed for HD på a la carte udbuddet. Se Infokanalen, 203 MHz.
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mhz
radioprogram
2010/2011
MHz

Radioprogram

87.60

DR P1

97.80

Hit Radio FFH

88.20

DR P4 FYN

98.60

Norge P4

88.70

DR P2 Musik

99.10

Absolute Radio

89.30

OSR /UFM / Radio 3

89.80

DR P3

99.70

Radio 100 FM

90.40

Fyns Total Radio

100.00

Radio Swiss Jazz

91,10

SR P4 Sverige

100.30

BBC Radio 1

91.40

Radio Energy (NRJ)

101.40

RTL Radio

92,30

NRJ France

103.30

N-Joy

93.00

Nostalgie la légende

104.20

Radio 3

93.30

(Luna, Komiteens, Invandre, Iran)

Odense Kanalen

105.30

France Culture

93.70

NDR 1

105.60

Nova FM

NDR 2

106,5

VLR, Vejle Lokal Radio

95.00

NDR Kultur

107.00

Polskie Radio Jedynka

95.50

DR Klassisk

107.40

BBC Radio 3

96.10

Deutschlandfunk, DLF

107.80

BBC World Service

97.40

Klassisk Radio, Tysk

94.40

99.40 Radio Midtfyn/Radio 2000

    

Knap

Boomerang samler alle familiens medlemmer til
et godt grin med Scooby-Doo, Tom & Jerry,
Snurre Snup og mange flere
– selvfølgelig 100% på dansk og 24 timer i døgnet.
www.boomerangtv.dk

Boomerang fås ved henvendelse til Canal Digital, www.canaldigital.com & Viasat, www.viasat.dk
Boomerang sorterer under Turner Broadcasting System, som også huser kanalerne Cartoon Network, TCM (Turner Classic Movies) og CNN.

Klip ud og gem!
klip her

... eller
hent kuponen
til pakkeskift på
www.glenten.dk.
du kan skifte pakke
med 1 mdr. varsel
op til et kvartal.
se evt. ændringer
på infokanalen,
203 mhz

Sendes senest en måned før kvartalskift
Kuponen bedes venligst udfyldt med blokbogstaver
Jeg ønsker fremover at modtage følgende pakke.

Knap

Indsend senest 1/3, 1/6, 1/9 eller 1/12 til skift en måned senere.

     

KUPON TIL PAKKESKIFT 2011<<

Radioprogram

Garfield © PAWS. All Rights Reserved.

MHz

Priser gældende indtil 1. april 2011
(med forbehold for ændringer)

Pakke 1 - kr. 252,- pr. kvart.
Pakke 2 - kr. 480,- pr. kvart.

Pakke 3 - kr. 894,- pr. kvart.
Pakke 4 - kr. 1.170,- pr. kvart.
Pris for pakkeskift kr. 300,-

Navn:
fornavn		

efternavn

gade		

husnr.		

postnr.

fastnet		

mobil		

arbejde

dato		

underskrift		

Adresse:
Telefon:

Denne erstatter tidligere indsendte kupon til pakkeskift

THE FLINTSTONES, THE JETSONS and SCOOBY-DOO & all related characters & elements are TM & © Hanna-Barbera. All Rights Reserved.
LOONEY TUNES & all related characters & elements TM & © Warner Bros Entertainment Inc. TOM & JERRY & all related characters & elements TM & © 2008 Turner Entertainment Co.

Ny familiekanal

Af Steen Nicolaisen

EPG og LCN
ital-TV
ktioner, som gavner dig på dig
2 tekniske forkortelser og fun
LCN er en forkortelse for Logic Channel
Number. Logisk kanal nummer, som giver
en logisk rækkefølge i fjernsynets program
rækkefølge. Det vil sige at DR, TV 2, TV3 og
Kanal 4 ligger på knap 1, 2, 3 og 4. osv.
De fleste nyere digital tv og bokse, burde kunne
klare denne funktion. Vi har set at nogle Sony tv
har virket med LCN, efter det var nulstillet. Og nogle
få Sony, som skulle have landeområde stillet til Sverige.
Den funktion har været i drift i et år, og nummerrække
følgen vil vi altid skrive i vores tv-guide. (Se midtersiderne)
EPG er en forkortelse for Electronic Programme Guide.
Det er en generel betegnelse for en elektronisk oversigt over
tv-programmer.

Denne funktion har vi desværre haft en del
kvaler med. For mange externe leveran
dører, der ikke har magtet opgaven, men nu
er vi i færd med at gøre det selv, og håber at
det er i luften senest ved årsskiftet.
På fjernbetjeningen er der typisk en knap,
der hedder "EPG" eller "Guide". Den vil vise
en oversigt over programmerne, 7 dage
frem. Enheder med optagemulighed vil kun
ne acceptere et tryk med "OK"-knappen på
udsendelsen og så automatisk optage den.
Nogle tv kan også automatisk skifte til et
program, ved at markere det i oversigten.
Vi glæder os til at det snart er i fuld vigør,
og at I får glæde af funktionen.

Klip ud og gem!
klip her

... eller

Postboks 174, 5100 Odense C

hent kuponen
til pakkeskift på
www.glenten.dk.
du kan skifte pakke
med 1 mdr. varsel
op til et kvartal.

Glentevejs Antennelaug
+ + + 15922 + + +
7993 Sydjylland-Fyn USF B

se evt. ændringer
på infokanalen,
203 mhz
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Nu vi snakker om opløsning. Mange ved faktisk ikke hvad
Når vi nu er ovre i den digitale afdeling kan man vel hurtigt
begreberne ”HD READY” og ”FULL HD” står for. En flad
forestille sig, at man lynhurtigt fandt på, at udvikle teknik
ker således, at man kunne reducere datamængden for en
skærm som er HD READY kan præstere en billedopløsning
tv kanal. Dette er ganske analogt hvis man sammenligner
på 1280 x 720 punkter på skærmen. FULL HD giver en
opløsning på 1920 x 1080 punkter. Dette forkortes ofte
med audio: En CD afspiller med en datahasighed på ca. 1.5
1080p eller 1080i. Her er det 1080p som gælder, i bety
Mbit/s. Meget hurtigt fandt man på, at reducere bithastig
der interlaced og er en tilnærmelse, men er ikke den fulde
heden, især for at spare dyrebar dataplads. MP3 afspillere
opløsning.
kendes vel af de fleste. Her har man ofte haft held med, at
Hos Glenten var det på et tidspunkt på tale i forbindelse
reducere datamængden til under 1/20. Fuldstændig sam
med indkøb af ny hovedstation, at indkøbe noget udstyr
me princip anvendes ved DAB radio.
som automatisk kunne tilpasse den udsendte bitmængde
Vender vi tilbage til tv så var det bydende nødvendigt,
pr. kanal. Herved ville det have væ
at reducere antallet af Mbit/s
ret muligt, at udsende flere kanaler
ellers ville det være nærmest
af
an nogle
Vil du læse mere om hvord
umuligt at overføre en HD kanal.
l- i den samme digitale pakke. Dette
enter håndterer udsende
urr
nk
ko
res
vo
En helt ukomprimeret HD kanal
t anbefales, at gik vi dog hurtigt bort fra, da vores
sen af HD kanaler, kan de
fornemste formål må være, at vide
fylder i nærheden af 200 Mbit/s
dk
kigge på www.flatpanels.
resende kanalerne i bedst mulig og
hvilket er helt svimlende og som
ukomprimeret kvalitet.
kun ville give mulighed for ganske få kanaler, selv i et fæl
Vil du læse mere om hvordan nogle af vore konkurrenter
lesantenneanlæg som dog ellers har en mere end rigelig
håndterer udsendelsen af HD kanaler kan det anbefales,
kanalkapacitet. Ukomprimeret ville en HD kanal således
at kigge på www.flatpanels.dk og søge efter ”HD er ikke
fylde ca. det samme som 5 analoge kanaler.
bare HD”. Indholdet er lidt skræmmende og sætter snak
Man er nået frem til, at et fornuftigt kompromis mellem
ken om knivskarpt HD lidt i relief.
billedkvalitet og datamængde ligger omkring 15 Mbit/s.
Dette giver et rimeligt kompromis, når man tager hensyn til
hurtige bevægelser i billedet og ønsket om god opløsning.
Af Peter Olsen

"Glenten sender i bedste digitale kvalitet
og har det største udbud af alle"
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Total Drama World Tour © 2010 Fresh Inc.

er lavet således, at det ikke hele tiden er det samme antal
Mbit/s som udsendes. Bliver der f.eks udsendt et stillbil
lede er datamængden meget lille. Det er sådan tuneren
i ens digitale boks eller fladskærm simpelthen husker
det sidste billede som blev udsendt. Det der sker er, at
tuneren kun får besked når der er ændringer i billedet. Er
der hele tiden ændringer i billedet vil datamængden der
modtages være maksimal f.eks. ved en sportsudsendelse.
Det skal siges, at teknikken bag DVB er endog uhyre kom
pliceret og kompleks, så ovenstående er kun en antydning
af hvad der foregår.
I den båndbredde på 8 MHz som en analog tv kanal fyld
te er der mulighed for, at udsende ca. 40 Mbit/s digitale
data. Disse 40 Mbit deles så mellem de tv kanaler man
udsender. Udsendes et antal kanaler bliver der først ud
sendt en ”bid” af den første kanal, dernæst en bid af den
næste osv. Indtil der startes forfra. Det er det man kalder
multiplexing. Man blander simpelthen de enkelte kanaler
efter tur. Det er så DVB tunerens opgave at sammenstykke
alle bidderne til et tv billede.

Ben 10 and all related characters and elements are trademark of and © 2010 Cartoon Network. A Time Warner Company.

Analogt tv havde sine åbenlyse svagheder. For det første
fylder tv signalet temmelig meget rent frekvensmæssigt,
det var uhyre følsomt overfor forstyrrelser, støj osv. Der
udover var det nærmest umuligt at arkivere uden kvali
tetsforringelse. Det var derfor man i 90'erne gik i gang
med, at udvikle digitalt tv. Det man nåede frem til var
DVB, Digital Video Broadcast. Standarden blev senere
udviklet til de forskellige transportveje, såsom DVB-S til
satellitudsendelse, DVB-T til jordbaseret tv og DVB-C som
er standarden man bruger i fællesantenneanlæg. En an
den fordel ved DVB er, at man i det samme frekvensom
råde som en analog kanal fylder kan udsende 5-8 digitale
tv kanaler. Når man tænker på, hvor meget det koster at
opsende en tv satellit er det nemt at forestille sig hvilken
revolution det var da DVB tog mere og mere over i slut
ningen af 90'erne. Det blev pludselig meget billigere at
være tv udbyder eftersom prisen for udsendelse via satel
lit faldt voldsomt. Det er bl.a derfor, at der i dag findes et
væld af tv programmer i det hele taget.
Når en kanal udsendes digitalt bliver der udsendt et
vidst antal Mbit/s som var det Internet. DVB standarden

Scooby-doo ™ & © Hanna-Barbera.

Da der kun blev udsendt analogt TV fyld
te en TV kanal et vist frekvensområde. Bille
dkvaliteten
og opløsningen i billedet var bestemt af
den måde man i sin tid havde udviklet syst
emet.

Gå ikke
Gå
ikke glip
glip af
af os
os
Børnekanalen Cartoon Network byder børn indenfor i et univers med
en masse nye serier og gode ﬁlm. Bliv bange med Scooby-Doo og
mysteribanden, når de løser det ene mysterium efter det andet, se
hvordan Ben redder jorden gang på gang med Omnitrixen, når vi viser
nye episoder af Ben10 Alien Force og viser gode ﬁlm med Ben 10 i
vores ﬁlmklub om søndagen. Følg et syngende godt hold nye
deltagere tæt i den nye animerede reality serie Totally Drama
Verdensturné,
og se med når Chowder slår sig løs i køkkenet.
Ve

www.CartoonNetwork.Dk
www.CartoonNetwork.Dk
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Af Steen Nicolaisen

Af thomas szücs

se mere tv for en månedlig
merpris på 0 kr.

Få danske tekster på...
Nu kan du få glæde af danske undertekster
på nabolandskanalerne. Se mere på verd
enstv.dk

Mange tv-seere har ønsket at kunne se svensk, tysk og
norsk tv med danske undertekster. Det er nu muligt, hver
uge at se en række kvalitetsprogrammer på ZDF, ARD, SVT1
og SVT2 samt NRK1 med danske undertekster. (Pt. er SVT2
ikke i vores programpakker.)
Dermed får du lettere adgang til indsigt i og viden om kul
turen, sprogene og samfundsforholdene i vores nabolande
samt naturligvis masser af kvalitetsunderholdning.
Det bedste ved det hele er, at du ikke skal gøre noget sær
ligt for at få underteksterne på din tv-skærm - de danske
undertekster vil automatisk vise sig på alle programmer,
der sendes med danske undertekster, hvis man modtager
signalerne analogt. Modtages de digitalt (og det gør de, hvis
du kan modtage DR Update) vil underteksterne også være
der. Dog kan du slå dem til og fra med fjernbetjeningen.

Ovenstående lyder for godt til at være sandt, men det
er faktisk tilfældet hos Glenten. Vi har øget antallet af tv
kanaler i pakke 1 til 23 almindelige tv kanaler og omkring

et nyt tv inden for det seneste halvandet år, så er der gan
ske gode muligheder for at du kan få glæde af kanalerne
allerede nu, da de nyere tv har den fornødne teknik. Skal
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Se op til 33 kan
10 HD kanaler. Alt dette får du hos Glenten for kun 1.008
kr. om året. Medlemmer med pakke 2,3 og 4 har naturlig
vis også glæde af dette større udbud.
Men inden du smider bladet og render ind i stuen for at
finde de mange kanaler på dit tv apparat, så læs resten af
artiklen igennem.
Disse mange kanaler sendes kun digitalt. Dit tv skal have en
DVB-C modtager for at se de almindelige ekstra kanaler og
vil du også kunne se HD kanalerne skal tv'et kunne afkode
MPEG4. Er du blandt de 800.000 danskere, som har købt
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du derimod ud og købe nyt, så spørg lige forhandleren.
Har du stadig et gammeldags billedrørs fjernsyn eller et
fladskærms tv af ældre dato og ikke lige ønsker at skifte
det, så kræver det at du investerer i en DVB C boks. På
Glentens kontor sælger vi en billig MPEG2 boks til de
almindelige kanaler til 250,-. Bokse til HD kan købes i flere
butikker i Odense eller hos Glenten sidst på efteråret.

Det gælder ikke alle programmerne, men på mange af
de egenproducerede tv programmer. På hjemmesiden
www.verdenstv.dk vises et udvalg af programmer, der
bliver sendt med danske undertekster. Du kan også få
inspiration til øvrige spændende tv-oplevelser på nabo
landskanalerne. Der er tips til gode tv-oplevelser.
Er du til romantiske film med flotte natur-landskaber, så se
f.eks. ZDF hver søndag kl. 20:15 med danske undertekster.
PS! Den almindelige TV 2 kanal laver undertekster på en
alternativ måde til digital-tv. Det kan ske at underteksterne
er væk på dit digital-tv, så skal du vælge undertekster med
din fjernbetjening og slå dem til.

Vi nærmere os mørkere
tider, men hvad gør det, når
der findes godt TV!
CNN International går lige til grænsen og tager dig med bag rubrikkerne mod en mere
åben og mangfoldig nyhedsdækning, der binder historier fra hele verden sammen.
Udover nyheder fokuserer CNN International også på andre vigtige og interessante
emner, som miljø, kultur og livsstil. “Lyfestyle” er den del af CNN International som
finder svar på mange spørgsmål gennem sine programmer:
CNN Go, Earth’s Frontiers, Revealed, World’s Untold Stories, Icon og Eco Solution.

For at komme i gang med at se de mange nye kanaler og
indstille dit tv skal du kigge i guiden andetsteds i bladet.

For mere information om CNN International og serien besøg:
cnn.com/europe

Du kan tilmelde dig vha. din netbank, eller giv dit pengeinstitut
besked på at tilmelde dig.

OPLEV DE DANSKE
STJERNER I PREMIER
LEAGUE PÅ 6’EREN

Du skal oplyse dette om din antenneregning
PBS-nr.: 03237370
Deb.gr.nr.: 03352
Dit medlemsnummer (15 cifre)
Start med 2 nuller 00, efterfulgt af dit 13 cifferede medlemsnummer.
(Dobbeltcheck, at du har skrevet rigtigt.)
Herudover fortæller du også dit pengeinstitut, dit CPR. nr. og
det kontonr. beløbet skal trækkes fra.

Danmarks eneste
tv-kanal for mænd

Nu er alle de bedste kampe fra Premier League samlet
på én kanal. Se op til 6 kampe om ugen på 6’eren.
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Husk at tilmelde dig til
PBS
Regningen bliver på 50
kr.
ekstra i gebyr uden til
melding.

Husk at sætte kryds
ved vores kanaler

Ny rykkerprocedure!
Der vil nu kun blive se
nd
rykker ud ved manglen t en
de betaling. Kabeltilslutninge
n lukkes,
hvis regningen ikke er
betalt
ved forfaldsdatoen.
Uden yderligere varsel!
Pakkeskift

før den 15. i en måned
træder
i kraft den efterfølgend
e
Pakkeskift ønsket melle 1.
m
15. - 30./31. træder i kr den
aft pr.
den 1. i den efterfølge
nd
Træder i kraft pr. 01.01 e måned.
2011

Ko

ntoret holder
Mandag den 27. decemb lukket!
er
Tirsdag den 28. decemb
er
Onsdag den 29. decemb
er
Torsdag den 30. decemb
er
Få flere
programmer!

Køb en boks for engang
sbeløb
kr. 250,- og se bl.a. DR
K, DR
Ramasjang, DR Update
, TV 2 FYN+,
spansk, italiensk, frans
k, mv.
Virker på alle tv. (Vise
r ikke HD
kanaler.) Afhentes hos
Glenten
- husk sygesikringsbe
vis

NY
L
KANA
En verden af
forbrydelser

mmer
sidste frist for brugerafstemning af tv progra
er mandag den 25. oktober

se vo re s ny e hj e m m es id e pa www. g le nt en.d k

Det bedste fra
dyrenes verden

Se hele verden
knivskarpt

Vil du høre mere om kanalen, så kontakt salgschef Steen Ascanius
på steen_ascanius@discovery-europe.com eller tlf: 8873 0227.

Discovery Networks Nordic:

Forbrugerelektronik
Hårde Hvidevarer
gaming Foto
Future zone gadgets

Computer mobil
Hi-Fi HigH-end
apple
konkurrenCer For Hele Familien
7.500 m2
se mere på eleCtrodays.dk

Af Henrik Kirkegaard

ElectroDays’10

når lynet rammer
forebygger skader
NÅR LYNET RAMMER – hvordan du

Expert og punkt1 præsenterer Skandinaviens
største udstilling af forbrugerelektronik i
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ

16.-17. oktober kl. 10-17

Gaming
200 m2 stort
gamingområde.
Kom og prøv de
nye releases

Nu 7.500 m2 fyldt med...
Forbrugerelektronik: Hi-Fi, Plasma-TV, Apple, PC, Computertilbehør,
LCD-TV, LED-TV, High-End, Digital Foto, Digital Video, Harddisk-optagere,
Mp3-afspillere, Link-systemer, Parabol/Satellit, Projektorer, DVDoptagere, Mediacentre, Lærreder og meget mere... og for andet år
hårde hvidevarer nu udvidet til 1.500 m2
kom og oplev førende specialister inden for billed & lyd præsentere...

31.

Udstilling
Større og bedre end
nogensinde. 75 stande
og 7.500 m2 spækket
med forbrugerelektronik
og over 5000 nyheder

kom og oplev førende specialister inden for hvidevarer præsentere...
Aeg • Asko • Bauknecht • Bosch • Dyson • Electrolux • Gram • Hover • Liebherr • Melitta • Miele • Nespresso • Nilfisk • Obh • Philips • Samsung • Siemens • Smeg • Soda-stream
Tefal • Thermex • Vestfrost • Voss • Wassermax • Witt

Klip ud...

✂

I samarbejde med expert kt-radio og punkt1 bjerg iversen

lindhardt-krull.dk

Acer • Acoustic Plan • Art Audio • ASUS • AudiaZ • Audio Pro • Audiovector • Balanced Audio Technology (BAT) • Bandridge • Bang & Olufsen • BenQ • Bladelius • Bose • Boxer
Bullguard • Canal Digital • Canon • Casio • Cayin • Chief • Cinenova • Copland • Creative • Digiality • Earthquakesound • Elac • Exposure • FAE • Garmin • GE Money Bank • Glentevejens Antennelaug • GP kamera • Grundig • Harman Kardon • Helius Designs • High-Fidelity • Jamo • J.C. Verdier • Jeff Rowland • JVC • KR Audio • Kubala-Sosna • Lector • LG
Electronics • Loewe • Lovepro Tasker • Linksys • Lissau • Manfrotto • Marantz • Martin Logan • McIntosh • Metz • Microsoft • Microsoft Danmark • MIT • Moby-disc • Music Referance
& Ram Tube Labs • NAL MedieNet • NBS • neat acoustics • Netgear • Nikon • Nordost • Olympus • Onkyo • Panasonic • Pentax • Philips • Pioneer • Primare • Pure • Quad • Rotel
SA • Sagem • Samsung • Sandisk • Sanyo • Sony • Spectral • Spendor • STRONG • Stuart Screen • Supra • Symantec • Tamron • Tangent • Targus • Telenor • Tivoli Audio • Triax
Viasat • Volent • Vögel • YouSee • ZYX ... fra den 11. oktober kan du se hele expert kt-radio’s messeavis på www.expertktradio.dk

Torden, lyn og kraftig nedbør giver problemer
med tv-signalet. Her får du gode råd til at undgå
sort skærm.

# SLUK alle elektroniske
apparater, når der er lyn
og torden
på vej. Overvej også hv
idevareapparaterne i de
n
kor
te periode,
det står på.

Udfald på dit tv er en af uvejrets ærgerlige kon
sekvenser. Endnu mere ærgerligt er det, hvis det
går ud over dig eller dine el-apparater. Selvom
det er sjældent, at vejret giver problemer med
sendenettet eller teknikken, så gælder det om at
være godt rustet.

# FJERN stik fra stikkontak
terne, antennekablet fra
dit tv og
telefonledningen fra fas
tnettelefonen.

Normalt skal man forsikre sig ekstra med en elskade forsikring. Glentens hovedstation har også
selv været udsat for konsekvenserne efter regn
og torden. Kun en forsikring reddede foreningen
fra store uventede udgifter.
Glenten har samlet en huskeseddel, der er værd
at tjekke, når det trækker op til uvejr.

# HUSK at fjerne antenne
ledningen fra dit kabelm
odem og
telefonstik, hvis du har IP
telefoni fra Glenten.
# FOREBYG, hvis du ved

, der er uvejr på vej, eller

ferie. Tag stikkene ud.

du skal på

# DET ER EN

GOD IDÉ, at holde sig he
lt fra fastnettelefoner i uvejr. Det gæ
lder både at modtage op
kald eller selv
ringe op til andres fastne
t fra mobiltelefon.
# HUSK OGSÅ, at du
godt kan benytte din bæ
rbare PC
eller kab

- blot du ikke har strøm

el sat til den.

# OG… tjek så lige forsik
ringen en eks

gratis adgang til et medlem
af glenten mod aflevering
af denne kupon.

tra gang for dækning

af el-skader.

Kilde: Bolius, DMI, Danfo

ssUnivers
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