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GUIDE 
Installation af ViewRight Web Player  
til Waoo Web TV 
TIL MAC OS X 10.7.4 (LION)
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8 TRINS INSTALLATION
Trin 1
For at kunne se TV-kanaler og video i Waoo Bio, er det nødvendigt at installere en 
ViewRight Web Player.

Start med at downloade installationsfilen og dobbeltklik på den for at åbne den. 
Du ser herefter dette skærmbillede.

Klik på knappen ”Fortsæt” for at gå videre.
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Trin 2
Der vises nu aftalevilkår for brug af playeren. 

Klik på knappen ”Fortsæt” når du er klar til at gå videre.
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Trin 3
Her kan du læse betingelserne for ViewRight programmet

Klik på ”Enig” for at erklære dig enig i betingelserne for ViewRight Web Player.
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Trin 4
Du har nu mulighed for at ændre, hvor softwaren skal installeres. 
Det anbefales at benytte standardplaceringen. 

Klik herefter på ”Fortsæt”.
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Trin 5
Tryk ”Fortsæt” for at fortsætte og installere softwaren.
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Trin 6
Du skal nu indtaste dit brugernavn og adgangskode til din Mac for at installere 
softwaren.

Bemærk at det er vigtigt, at din bruger har administratorrettigheder, da softwaren 
ellers ikke kan installeres korrekt. Har du kun én bruger på din Mac, vil du også 
have disse rettigheder.

Klik på ”Installer software”.
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Trin 7
Hvis du har åbne browservinduer, skal du lukke dem. Du kan lukke dem alle på 
én gang, hvis du trykker ”Yes”. Vil du lukke dem manuelt, skal du trykke ”No”. 

Vi anbefaler, at du trykker ”No” og lukker vinduerne manuelt.
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Trin 8
ViewRight Web Playeren installeres nu. 

Efter installationen skal du klikke ”Luk ”. Du er klar til at se film og serier på din Mac
Husk det kan være nødvendigt at genstarte din browser for at aktivere ViewRight 
afspilleren.

God fornøjelse med Waoo Web TV.
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ViewRight Web Player afinstallering på Mac
Man kan i OSX 10.10.x undgå terminalvindue til indtastning af password ved 
afinstallering af player på følgende måde: 

1. Åben Finder og skriv viewrightwebplayer i søgefeltet 
2. Klik på ”Denne Mac” 
3.  Hvis filen ViewRightWebPlayer.plugin kommer frem, så flyttes denne til  

papirkurven
4. Tøm Papirkurv
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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


