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VELKOMMEN TIL WAOO WEB TV
- PÅ COMPUTER
Med dit abonnement på en Waoo TV-pakke, kan du kvit og frit se web TV på din 
PC eller Mac.

For at kunne se web TV, skal din computer have adgang til internettet enten via 
trådløst internet (WiFi) eller via mobildata. Så kan du se f.eks. nyheder, sport eller 
leje film, uanset hvor du er i Danmark. Med Waoo Web TV kan du også starte pro-
grammer forfra, pause dem og se programmer fra TV-arkiv vist inden for de seneste 
48 timer. Du kan kun se Waoo Web TV på din computer fra en dansk IP-adresse.

Du kan se Waoo Web TV på op til fem forskellige enheder. Det kan f.eks. være 
computere, tablets eller telefoner. Du kan dog kun have to på samtidigt. 

SÅDAN KOMMER DU I GANG
Hvis du har fiberbredbånd fra Waoo, kan du nemt og hurtigt aktivere dit Waoo Web 
TV ved at følge anvisningerne på waoo.tv eller følge trin for trin gennemgangen 
i denne guide.

Gå ind på waoo.tv på din computer. Første gang du besøger waoo.tv, skal du 
registrere dig som ”Ny bruger” for at få en adgangskode.
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Tjek eventuelt om du kan afspille Waoo Web TV ved at klikke 
på ”Systemtest”. Klik herefter på ”Næste”.

Følg anvisningerne for engangskode og klik på ”Næste”.

Skriv engangskoden ind i feltet, indtast din e-mail adresse og 
vælg selv en adgangskode. Det er nødvendigt at acceptere 
abonnementsvilkårene. Klik på ”Næste” for at fortsætte.

Bekræft e-mailen du modtager ved at klikke på linket. 
Dermed har du aktiveret dit Waoo Web TV.

Så mangler du bare at logge på Waoo Web TV for at se film 
og TV på din computer. Det gør du ved at indtaste din e-mail 
og din selvvalgte adgangskode og derefter klikke på ”Log på”.
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Et klik på skærmen bringer de grundlæggende betjeningsfunktioner frem:

BETJENINGSGUIDE
Når du er logget ind på Waoo Web TV, ser du dette skærmbillede. 

Se programmet

Pause programmet

Minimér og gå til hovedmenu

Se forgående kanal Stop programmet

Start programmet forfra

Se næste kanal

Når du klikker på et kanallogo eller  , vises programmet i et lille vindue nederst 
i venstre hjørne. Klik på det lille billede eller  for at vise programmet i fuld skærm.
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TV-GUIDE
I venstremenuen finder du genveje til de forskellige muligheder i Waoo Web TV. 
Hvis skærmen ikke vises i fuldskærm, kan menuen åbnes ved at klikke på  i 
øverste venstre hjørne.

Klik på tilbage-pilen  i øverste venstre hjørne, for at gå ud af menuerne igen. 

TV-guiden ses i midten af billedet, og viser det nuværende program samt de to 
efterfølgende.

Ved at klikke på den grå pil ud for en kanal  , får man hele oversigten over den 
pågældende kanal.

Her ses dagsoversigten over kanalen. Man kan ændre kanal øverst og bladre frem
og tilbage i dagene nederst.

Når du har markeret det aktuelle program, ses disse tre ikoner i højre side, hvor 
du kan se programmet og starte det forfra.

Menuen med tre prikker åbner oversigten over en række yderligere funktioner.

Her har du forskellige muligheder:
• Se program
• Start forfra
• Pause
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WAOO BIO
Forsiden på Waoo Bio indeholder en oversigt over film, søgeknap og en genre-
opdeling af filmene.

Lejeperioden på film er som regel 48 timer og inden for lejeperioden, kan du se 
filmen lige så mange gange, du ønsker.

Søg film
 

Vil du søge efter en bestemt titel eller skuespiller, så indtast i søgefeltet og tjene-
sten vil automatisk komme med forslag til, hvad filmen kunne være, mens du taster.

Vælg tema og vælg genre

Brug ”Vælg tema” til at sortere alle film efter temaer.
Brug ”Vælg genre” til at se en oversigt over alle film i den ønskede genre.

Favoritter

Brug knappen ”Favoritter” til at markere en film som en af dine favoritter. Dermed
vil du på alle enheder (TV-boks, computer, tablet og telefon) kunne se denne film
under kategorien favoritter.

Detaljer
Detaljer om filmen fortæller om udgivelsesår, handling, skuespillere, og hvem der
har instrueret filmen, og hvad det koster at leje den. Er der en trailer til filmen, er 
knappen ”Trailer” vist. Du ser trailere ved at klikke på knappen. Det koster ikke 
noget at se trailers.

Leje af film
Når du har fundet den film, du vil leje, trykker du på knappen ”Lej (pris)” hvorefter 
du skal indtaste din Movie Pinkode – den samme der bruges til at leje film på din 
TV-boks. Du skal også acceptere betingelserne for waoo.tv. Købet afsluttes ved 
at trykke ”Lej”, hvorefter filmen er til rådighed i normalt 48 timer. Filmen starter 
efter få sekunder.

Betaling for filmleje
Leje af film kommer på din regning for dit Waoo-abonnement, præcis som hvis 
du havde lejet den på din TV-boks.

Lejede film
Under ”Lejede film” kan du se de film, der er lejet, og hvor lang tid der er tilbage 
af lejeperioden.

Waoo Web TV og TV-boks
Alle film, som du lejer online i Waoo Bio på din computer, kan også ses på din 
Waoo TV-boks. De fleste film som du lejer på Waoo Bio på TV-boksen, kan også 
ses på computeren (via waoo.tv), tablets eller telefoner.
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INDSTILLINGER

Under menupunktet ”Indstillinger” kan du administrere dine enheder, vælge 
kanaler i din favoritliste, sortere kanalerne, skifte kontoindstillinger, læse mere 
om denne app mm.

Generelt
Under ”Generelt” får du en oversigt over de sidst benyttede enheder til Waoo 
Web TV. Når enhederne ikke har været brugt i mere end 30 dage, kan de slettes
fra oversigten. Du kan maksimalt have fem registrerede enheder på samme tid.
Du kan se Web TV med det samme login på maksimalt 2 enheder samtidigt.

Favoritliste
Under ”Favoritliste” kan du sætte flueben ud for de kanaler, som du ønsker at
have i din favoritliste. Dine ændringer gemmes automatisk med det samme, og  
slår igennem på både Web TV på computer, tablets og telefoner.

Sortér kanaler
Under ”Sortér kanaler” kan du klikke på symbolet til højre og trække kanalen til
den ønskede placering.
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Skift sprog
Under ”Skift sprog” kan du ændre menusprog og vælge hvilke undertekster, du 
vil benytte (hvis de er tilgængelige i udsendelsen).

Kontoindstillinger
Under ”Kontoindstillinger” kan du skifte den e-mail adresse eller det kodeord, 
som din Waoo Web TV-bruger er registreret med. Du kan desuden skifte master
PIN-kode eller betalings PIN-kode. Ønsker du helt at slette din konto, kan det 
gøres nederst.



    18WAOO 19    FIBERBREDBÅND · TV · TELEFONI

FAQ WAOO WEB TV PÅ COMPUTER 
Hvem kan få Waoo Web TV på computer?
Det kan Waoo’s fiberbredbåndskunder, der også abonnerer på en Waoo TV-
pakke. Det kræver blot internetadgang fra en dansk IP-adresse. Enten via trådløst 
internet (WiFi) eller via mobildata (bemærk at brug af mobildata kan medføre en 
omkostning hos din teleoperatør).

Hvad er Waoo Web TV?
Waoo Web TV giver adgang til de fleste af dine TV-kanaler på din computer, iPad, 
iPhone eller Android-enhed. Adgangen til Waoo Web TV på computere, tablets og 
telefoner er inkluderet i dit Waoo TV-abonnement og koster dig altså ikke ekstra. 

Hvordan kommer jeg i gang med at se Waoo Web TV på min computer? 
Det er nemt. Gå ind på waoo.tv på din computer, og registrér dig som ny bruger 
ved at følge vejledningen.

Hvilke kanaler kan jeg se på min computer?
Med Waoo Web TV kan du se et udvalg af dine TV-kanaler på din computer. 
Hvilke og hvor mange kanaler du kan se afhænger af hvilken Waoo TV-pakke, du 
abonnerer på. 

Hvorfor kan jeg ikke se alle kanalerne fra min Waoo TV-pakke på  
Waoo Web TV?
Det skyldes, at ikke alle TV-kanalleverandører har godkendt visning af deres 
programmer på computere, tablets og telefoner.

Hvor meget båndbredde skal jeg bruge til at køre Waoo Web TV?
Waoo Web TV bruger ca. 3 Mbit/s, så med fiberbredbånd har du masser af bånd-
bredde til rådighed – og er du udenfor hjemmet, anbefaler vi, at du skal have 
adgang til min. 3 Mbit/s downstream for at få den bedste kvalitet.

Kan jeg se Waoo Web TV på mere end én enhed?
Du kan koble op til Waoo Web TV med op til fem forskellige computere, tablets 
eller telefoner, men dog kun to enheder på samme tid. Du kan administrere hvilke 
enheder der kan benytte Waoo Web TV på waoo.tv under menuen ”Administrér 
enheder”. Her kan du se dine aktiverede enheder. Der kan godkendes fem enheder 
til din konto. Enheder kan fjernes, hvis de ikke har været anvendt indenfor 30 dage.

Hvor kan jeg bruge mit Waoo Web TV henne?
Du kan bruge Waoo Web TV overalt i Danmark, blot du har adgang til internet fra 
en dansk IP-adresse enten via WiFi eller mobildata.

Hvad skyldes fejlen ”Max. antal registrerede enheder nået. Kunne ikke 
registrere enhed”?
Rettighedshaverne tillader kun, at du kan bruge et begrænset (5) antal mobile 
enheder på tværs af vores platforme. Derfor kan du højest have 5 computere, 
tablets eller telefoner registreret samtidig. Du skal fjerne en enhed, før du kan 
registrere en ny.

Se også punktet ”Hvordan styrer jeg, hvilke fem enheder, der kan have adgang 
til min Waoo Web TV?” ovenfor.
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KONTAKTINFORMATION 
Du kan kontakte dit lokale fibernetselskab, hvis du 
har spørgsmål i forbindelse med Waoo Web TV.

Find kontaktinformation på waoo.dk/kontakt.


