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INDHOLDET I WAOO WEB TV
Nedenfor har du en oversigt over indholdet i Waoo Web TV, så du kan se, hvad 
du har adgang til med den TV-pakke, du har.
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TV-KANALER PÅ COMPUTER
Waoo arbejder løbende på at udvide antallet af kanaler, der er til rådighed med 
Waoo Web TV på din computer. Derfor bedes du besøge Waoo’s hjemmeside, for 
at se hvilke kanaler du har adgang til.

Er du privatkunde: waoo.dk/webtv
Bor du i en boligforening eller en anden type foreninge, der har foreningsproduk-
ter, så gå nd på: waoo.dk/forening/tv/web-tv
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VELKOMMEN TIL WAOO WEB TV 
Når du har Waoo Fiberbredbånd, kan du se Waoo Web TV på din computer via  
waoo.tv. Du kan have to computere på waoo.tv på samme tid og fem tilmeldte 
enheder.

Under punktet ”Administrer enheder” kan du se en oversigt over dine registrerede 
enheder, og du kan slette enheder efter 30 dage.

Har du trådløst netværk eller benytter du din PC via mobildata, kan du tage mange 
af dine TV-kanaler med dig rundt i hjemmet og se dem, lige hvor du har lyst. Se 
nyhederne i køkkenet, sporten på kontoret, tegnefilm på børneværelset eller filmen 
i sengen – du bestemmer selv. 

Med Waoo Web TV kan du selvfølgelig også se dine TV-kanaler udenfor hjemmet 
i f.eks. sommerhuset - bare du har forbindelse til internettet i Danmark.

Sådan aktiverer du Waoo Web TV
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 gen-
nemgangen i denne guide. 
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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. Adgangskoden skal du 
have, før du kan logge ind.

Klik på ”Start”.

Glæd dig! Med Waoo Web TV er det slut med at kæmpe om fjernbetjeningen eller 
at skulle undvære muligheden for at se TV, når du er væk hjemmefra.
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For at sikre dig at din computer lever op til de anbefalede minimumskrav, anbefaler 
vi, at du kører denne ”Systemtest”.

Viser systemtesten, at du skal ændre noget, så fortæller den dig også, hvordan 
du skal gøre det. Systemtesten kontrollerer, om du er på en dansk IP-adresse, og 
om din computer kan afvikle Waoo Web TV.

Følg anvisningerne for engangskode.
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Skriv engangskoden ind i feltet, indtast din email adresse og vælg selv en  
adgangskode.

Det er nødvendigt at acceptere betingelserne for at fortsætte.

Bekræft emailen du modtager ved at klikke på linket. Dermed har du aktiveret 
dit Waoo Web TV.
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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 email og din selvvalgte adgangskode og derefter 
klikke på Log ind.

Så er du klar til at benytte Waoo Web TV.



11    FIBERBREDBÅND · TV · TELEFONI

WAOO WEB TV BETJENINGSGUIDE

Stop/Start Waoo Web TV Sluk/Tænd lyd

Skift til forrige kanal Skift til næste kanal Juster lydstyrke
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Aktiv kanal

Udvidet kanalinformation Programmer i morgen
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Log ud af Waoo Web TV

Fuld skærm

Du kan redigere din favoritliste, ved at trykke på ”Rediger kanaler”. Træk kanaler 
frem og tilbage for at ændre placeringen, eller skjul dem ved at flytte dem til den 
nederste del.
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GENVEJSTASTER
  Skift kanal: ”Pil højre/venstre”

 Programinformation: ”i”

 Mute: ”m”

 Stop/Start player: ”mellemrumstast”

 Fuld skærm: ”dobbeltklik på billedet”

 Forlad fuld skærm: ”Escape”

Har du flere spørgsmål til Waoo Web TV, så klik ind på waoo.dk, hvor du finder 
masser af gode råd og svar.
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WAOO BIO PÅ WAOO WEB TV
Forsiden på Waoo Bio på waoo.tv indeholder en top 10 liste af film, søgefelt og 
en genreopdeling af filmene.

Lejeperioden på film er som regel 48 timer og inden for lejeperioden, kan I se 
filmen lige så mange gange I ønsker, men kun på én computer ad gangen. Det vil 
sige, I ikke kan se filmen samtidigt på forskellige computere i hjemmet, men godt 
kan se filmen på den ene computer og derefter den anden i samme lejeperiode.

Søg film
Vil du søge efter en bestemt titel, så indtast titlen i søgefeltet – så vil tjenesten 
automatisk komme med forslag til, hvad titlen kunne være, mens du taster.
Resultaterne er opdelt i titel, skuespiller og instruktør.

For at få nærmere beskrivelse af en film/detaljer klikker du på den. Ønsker du at se 
flere film i samme genre, med samme skuespiller eller instruktør, vælger du selv 
søgningen ved at klikke på den tekst, der er understreget i filmens detaljer. Er der 
ikke andre titler med samme medvirkende, vil der ikke være noget understreget.
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Detaljer
Detaljer om filmen fortæller om udgivelsesår, handling, skuespillere, og hvem der 
har instrueret filmen, og hvad det koster at leje den.
 

 
Favoritmarkering
På alle film er der en stjerne, der kan aktiveres. Det betyder, du har valgt den film 
som en favorit og kan finde den under ”Mine film” og ”Favoritter”.
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Trailer
Er der en trailer til filmen, er knappen ”Trailer” vist. Du ser trailere ved at klikke 
på knappen. Det koster naturligvis ikke noget at se trailers.
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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.

Del med dine venner på Facebook 
Brug ’Anbefal’ knappen til at anmelde titlen til dine venner på Facebook.
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Mine Film
Under ”Mine film” kan du se de film, der er lejet, og hvor lang tid der er tilbage 
af lejeperioden. Der vil også være en liste over, hvilke film du tidligere har lejet, 
og hvornår de blev lejet.

 
Kontrolknapper
Du kan pause/stoppe filmen eller spole frem og tilbage på knapperne. 

Du kan tænde og slukke for lyden eller justere 
lydstyrken.

Tidslinjen viser, hvor lang tid af filmen, der er afspillet, og hvor lang tid filmen  
varer i alt. 

Tryk Esc for at komme fra fuldskærm til lille vindue, hvor du kan spole i filmen.
Dette gør du ved at trække i den orange knap på tidslinjen, hvorefter filmen 
fortsætter på det sted, du slipper knappen igen. Tidspunktet, der startes på, kan 
ses til venstre på tidslinjen.

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. 
Det er derimod IKKE alle film på Waoo Bio på TV-boksen, der kan ses på waoo.tv 
(på computeren).
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KONTAKTINFORMATION 
Kundeservice
Tlf: 87 92 55 77
Kundeservice har åbent:
   mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
   fredag kl. 8.00 - 15.00

Support
Tlf: 70 150 175
Supporten har åbent:
   alle hverdage kl. 8-21
   lørdag, søndag og helligdage kl. 10-16

Adresse
AURA Fiber A/S
Knudsminde 10
8300 Odder

Email
privat.fiber@aura.dk

Web
fiber.aura.dk


