FM-signalet slukker januar 2020.
Det er nu 3 år siden, det store FM-sluk blev gennemført landet over, hvor vi besluttede at udskyde FM-sluk
længst muligt i vores forening.
Nu er der desværre ingen vej uden om, idet vi påbegynder en større opgradering af vores net, hvilket betyder
at vi pr. januar 2020 også bliver nødt til at slukke for FM-signalet i vores anlæg.
Hvorfor forsvinder FM-signalet?
Overgangen fra analoge FM-signaler til digital radio er en vigtig del af den nye digitale infrastruktur i Danmark.
Derfor siger vi nu farvel til det gamle, analoge FM-signal. For dig, som har tilsluttet din radio til fællesantennen,
betyder det, at du fremover skal høre radio på en anden måde. Til gengæld kan du glæde dig over at få et
langt større udvalg af radiokanaler og en bedre lyd med de digitale signaler.
Påvirker FM-sluk mig?
Har du et kabel trukket fra din radio over til R indgangen i dit vægstik (som vist på billedet), så skal du finde
andre muligheder for at høre radio fra januar 2020. Har du ikke tilsluttet din radio som beskrevet, bliver du ikke
påvirket af FM-sluk.

Til dig, der ønsker at vide mere om fremtidens måde at lytte til radio:
TV
Du kan høre de fleste radiokanaler på dit tv.
Se hvor dine radiokanaler ligger på tv'et

TV-Boks
Har du en Humax tv-boks fra YouSee har du muligheden for at lytte til de fleste radiokanaler.
Se hvor dine radiokanaler ligger på tv-boksen

Trådløs højtaler
Med en trådløs højtaler eller Multiroom-løsning kan du streame de fleste radiokanaler fra din
mobiltelefon eller tablet.

Internet-radio
Med en Internet-radio kan du streame de fleste radiokanaler.

DAB+ radio
Med en DAB+-radio har du adgang til alle de digitale DAB-kanaler.

Til dig, der fortsat ønsker at bruge dit nuværende stereoanlæg:
DAB+ adapter
Du kan fortsat høre radio på dit nuværende stereoanlæg, hvis du tilslutter en DAB+- adapter til
anlægget. Hør om mulighederne hos din lokale radioforhandler eller se mere her link1 eller link2
Chromecast Audio
Hvis du tilslutter en Chromecast Audio til dit stereoanlæg, kan du streame radio fra din telefon, tablet
eller computer og ud til dine højttalere.
Stueantenne
Hvis du tilslutter en lofts- eller stueantenne i dit stereoanlæg, kan du stadig høre FM-radio via dit
stereoanlæg.
Du kan få en gratis stueantenne ved at bestille den her

Ovenstående skal alene opfattes som vejledende eksempler – søg rådgivning hos din lokale radioforhandler, hvis du er i tvivl.

