
WAOO BIO
Waoo Bio er din hjemmebiograf med over 7.000 forskellige filmtitler at vælge imellem.

Har du film som stadig er inden lejeperioden på 48 timer vil de fremgå af kategorien Aktive film.
Vil du se samtlige filmtitler i en kategori, kan du trykke på Vis flere til højre for kategorien eller 
gå direkte til Kategorier i toppen af skærmen.

Støder du på en film, som du har lyst til at se på et senere tidspunkt, kan du markere filmen som 
Favorit. Du vil genfinde de markerede film på listen Favoritter.
Når du har markeret en film som favorit, ligger den på listen, til du selv vælger at fjerne den igen. 
Så har du en yndlingsfilm, skal du ikke lede efter den, det er bare at gå til Favoritter.
Når du finder en film, der ser interessant ud, markerer du den og trykker OK, hvorefter filmens 
detaljer vil blive vist.

Tip 
Du kan også se film, søge efter indhold, se trailers og tilføje til favoritter på www.waoo.tv 
på din computer.



Tip 
Vil du lige se, hvad der kommer i TV, mens din film kører, kan du fortsat trykke på TV-Guide 
for at se dit TV-program, mens din film vises i toppen af skærmen.

Når du har valgt en film, tryk på Lej film og indtast din betalings-pinkode for at bekræfte pris 
og lejeperiode. Filmen er din i de næste 48 timer. Du kan se filmen lige så mange gange du vil 
og pause, spole og stoppe.
Vil du længere frem i filmen, kan du bruge     knapperne til at springe 5 minutter frem 
eller tilbage.
Vil du springe til et bestemt tidspunkt i filmen, kan du indtaste tiden og trykke OK, så springer 
du til det tidspunkt med det samme. Trykker du 25 og derefter OK, så springer du til 25 minut-
ter henne i filmen.
Har du allerede lejet en film, men ikke set den færdig, vil du næste gang filmen startes, blive 
tilbudt at fortsætte fra samme sted som du var sidst eller at vise filmen fra starten.
Betaling for filmen vil blive opkrævet på din næste regning, og filmen leverer sig selv tilbage, 
når lejeperioden er ophørt.

På denne side kan du både leje film, se en trailer (ikke alle film) eller tilføje den til dine favorit-
ter. I bunden af siden vil der være forslag til andre titler, enten i samme kategori, med samme 
skuespiller eller af samme instruktør, så du kan finde ud af, hvilke film der er de rette for dig.


