
Hør radio og se tv på din iPad 

Hent appen DR Radio i App Store og din iPad er nu også radio. 

https://itunes.apple.com/dk/app/dr-radio/id433155921?mt=8&uo=4 

 

Appen er en iPhone App, men den fungerer også på iPad. Den er let at bruge, da den kun har få funktioner. 

En kanalvælger, en start/stop afspilningsknap og valg af lydkvalitet.  

 

 

Når du trykker på Vælg kanal, vises Kanaloversigen.  Nederst på  Kanaloversigten finder du DR Nyheder, 

hvor du til en hver tid kan høre seneste radioavis og sportsnyt. 

https://itunes.apple.com/dk/app/dr-radio/id433155921?mt=8&uo=4


 

Du kan også lytte til Radio SydhavsØerne på din iPad 

https://itunes.apple.com/dk/app/radio-sydhavs-erne/id503085530?mt=8&uo=4 

 

 

Eller Radio24syv 

 

https://itunes.apple.com/dk/app/radio24syv/id474717812?mt=8&uo=4 

 

https://itunes.apple.com/dk/app/radio-sydhavs-erne/id503085530?mt=8&uo=4
https://itunes.apple.com/dk/app/radio24syv/id474717812?mt=8&uo=4


I stedet for at hente et utal af forskellige radio-apps kan du også vælge at hente appen TuneIn, den giver 

dig adgang til mere end 70.000 radiostationer World wide. I TuneIn kan du både søge geografisk eller efter 

dine ynglings kunstnere. Appen findes både i en gratis- og i en betalingsversion. Betalingsversionen giver 

dig mulighed for at optage musikken eller programmet til senere aflytning, uden at du behøver at være 

online. 

TuneIn er i modsætning til de tidligere omtalte apps også udviklet til iPad. 

 

https://itunes.apple.com/dk/app/tunein-radio/id418987775?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 

 

 

https://itunes.apple.com/dk/app/tunein-radio/id418987775?mt=8&ign-mpt=uo%3D4


TV på iPad 

Din iPad kan også fungere som tv. DR har ingen TV app, så for at se DR på din iPad skal du åbne Safari på din 

iPad og indtaste webadressen: www.dr.dk/nu-mobil 

 

 

Der er rigtig mange muligheder på www.dr.dk/nu-mobil. Vil du se live tv, så tryk på fanebladet live tv, hvor 

du vælger mellem de forskellige kanaler. 

http://www.dr.dk/nu-mobil
http://www.dr.dk/nu-mobil


 

 

 



Du kan også vælge at se programmer, som er afviklet; den sidste uges tv finder du hurtigts under  Seneste 

uges tv (faneblad). På Forside finder du søgemulighederne, de kan bruges til at lede efter programmer, som 

er mere end en uge gamle.Du kan vælge enten at anvende søgeboksen eller klikke dig frem under Se alle 

programmer.  

Forpremierer finde du nederst på Forside. 

 



Tips: 

Besøger du ofte DR’s www.dr.dk/nu-mobil,  så lav en genvej på din hjemmeskærm (iPadens skrivebord). 

Stil dig på Forside, tryk på symbolet med den lille pil til venstre for browserens adresselinje og vælg Føj til 

hjemmeskærm 

 

 

Du bliver foreslået et navn til genvejen, hvis du er enig i forslaget, så tryk på Tilføj. Hvis ikke så give 

genvejen et andet navn og tryk på Tilføj. 

http://www.dr.dk/nu-mobil


 

Du har nu et ikon til TV i DR på din hjemmeskærm  og kan gå direkte til DR uden at åbne Safari først. 

TV2 Øst kan du også se på din iPad – her findes heller ingen app, så du skal åbne Safari og indtaste adressen 

www.tv2east.dk/live-tv. På Tv2 Øst har du også mulighed for at se tidligere udsendelser.  

Du har også mulighed for at se de kommercielle tv-kanaler på din iPad, men de er betalingsbelagte. Deres  

apps er dog gratis. 

TV 2 Play: https://itunes.apple.com/dk/app/tv-2-play/id515236434?mt=8&uo=4 

Viaplay: https://itunes.apple.com/dk/app/viaplay/id409702778?mt=8&uo=4 

TV3 Play: https://itunes.apple.com/dk/app/tv3-play/id582955696?mt=8&uo=4 (gratis at se tidligere viste 

udsendelser) 

Har du tv-abonnement gennem en bredbåndsudbyder, fx YouSee, har du med stor sandsynlighed mulighed 

for at se en række betalingsbelagte tv-kanaler gennem deres app, så tjek dine abonnementsbetingelser 

inden du evt. give dig til at tegne abonnement på TV 2 Play. 

YouSee: https://itunes.apple.com/dk/app/youbio-og-tv/id476306715?mt=8&uo=4 

Er du til british tv, så prøv BBC iPlayer,  selv om det er en abonnementstjenneste, så giver den også adgang 

til  en del  gratis indhold.  

BBC iPlayer: https://itunes.apple.com/dk/app/bbc-iplayer-global/id449130604?mt=8&uo=4 
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