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Sendt: 3. april 2016 16:24 
Emne: FSA Nyhedsbrev nr. 9-2016: Status 3 
 
Kære medlem. 
 
Heldigvis klarede de fleste medlemmer selv den lidt komplicerede proces med den 1.4.2016 at 
foretage ny kanalsøgning. Vi er glade for de mange positive tilkendegivelser, vi har modtaget om 
tilfredshed med den nye og bedre billedkvalitet. 
 
Der er to forklaringer på den bedre billedkvalitet. 1. Tv-stationerne udsender deres signaler i den 
kvalitet, der ønsker at fremstå. Det svarer til en bestemt båndbredde. YouSee afskærer det gode 
billede til deres egne, lavere standarder. Det gør Glenten ikke. De videresender tv-signalerne i den 
samme kvalitet, som de modtager. YouSee’s afskæring skyldes manglede kvalitet i deres netværk og 
kabler kombineret med ønsket om at levere mere end de kan. 2. Vores nye udstyr omsætter Glentens 
fiber-signaler til kvalitetssignaler, som vi kan give fuld forstærkning i vores kabelnet. YouSee’s signal 
var så ”forkrøblet”, at vi ikke kunne lave fuld forstærkning af signalet uden samtidig at forstærke den 
støj, der altid følger med. Derfor oplevede medlemmerne udfald og pixeleringer. Det er slut nu. Og 
hvis det stadig findes hos dig, skyldes det fejl i din husinstallationen, herunder kabler, stik m.m., som 
kan fjernes af vores tekniker (arbejde i husinstallationen betales af medlemmet selv, se FSAs 
fordelagtige prisliste: http://fsanet.dk/wp-content/uploads/2014/03/FSA-ES-DI-Medlemsprisliste-
1.4.2015.pdf). 
 
Bestyrelsen og vore teknikere havde en travl dag fredag den 1.4.2016, hvor vi hjalp en række 
medlemmer, der havde problemer med kanalsøgning. Nogle fordi de ikke havde læst den udsendte 
vejledning. Vi startede kl. 7.45 og lukkede ”butikken” kl. 20, da alle anmodninger om hjælp var 
ekspederet. Gennem aftenen indløb flere anmodninger om hjælp, og vores tekniker var en tur rundt til 
disse medlemmer lørdag den 2.4. om eftermiddagen. 
 
Vores tekniker nåede også fredag at justere alle vore 44 forstærkere i terrænet til nye, optimale 
værdier. Indstillingerne bliver checket igen de kommende uger. 
 
Vores tekniker er igen til rådighed mandag den 4.4.2016 fra kl. 9-15. Hvis du har brug for hjælp, 
modtager vi anmodninger i dag indtil kl. 22 til fsa@fsanet.dk. 
 
Alle bestillinger på Selvvalgskanaler, Conaxkort og CAM-moduler, som blev modtaget den 1.4.2016 
inden kl. 18 blev ekspederet og omdelt samme dag. Vi har testet systemet med selvvalgskanaler, og 
det virker. Desværre har nogen medlemmer oplevet, at det ikke virker. Vi har checket alt, hvad vi har 
adgang til og ikke fundet fejl. Vi går videre med dette mandag, når relevante medarbejdere er mødt 
på arbejde. Vi omdeler de kort, der er bestilt efter fredag kl. 18, så snart problemerne er løst. Mange 
kan glæde sig over, at man nogle dage endnu kan se fuldpakken uanset hvilken pakke, man har bestilt 
og betalt – og dermed nogle af de manglende selvvalgskanaler. 
 
Husk fremover vores nye Selvvalgsportal, mit.fsanet.dk, som alle har fået tilsendt login-
oplysninger til. Her kan du nu også skifte tv-pakke (næste gang pr. 1.7.2016), se hvilken tv-pakke du 
aktuelt har, vælge, skifte og fravælge selvvalgskanaler, ændre email og adgangskode, aktivere WebTV 
m.m. 
 
WebTV får flere kanaler, hvis man har mellem-, familie-, sports- eller fuldpakken. Vi undersøger 
mandag, hvornår det aktiveres. 
 
Liste over tv-kanaler, FM-radiokanaler og Vejledning i kanalsøgning, der blev udsendt til alle, 
kan nu findes på vores hjemmeside: http://fsanet.dk/?page_id=1776 
Hjemmesiden vil nu i de kommende uger gennemgå en oprydning og opdatering til de nye forhold 
efter skift fra YouSee til Glenten. 
 



2

Vi har tidligere advaret mod fejlagtige regninger fra YouSee. Så sent som i går har et medlem igen 
orienteret foreningen om, at YouSee har trukket penge fra hans konto gennem BS den 1.4.2016 for 
produkter, de ikke kan levere. FSA har igen igen gjort YouSee’s direktør opmærksom på fejlen. Vi 
opfordrer alle til nøje at checke deres betalingsservice pr. 1.4.2016 og standse eller reklamere over 
fejlagtige opkrævninger fra TDC eller YouSee.   
 
På bestyrelsens vegne 
Med venlig hilsen 
Poul Juul, formand 
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