
BRUGER
GUIDE 
Waoo Web TV 
PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON  

Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du
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VELKOMMEN TIL WAOO WEB TV
Med dit abonnement på en Waoo TV-pakke, kan du kvit og frit se web TV på din 
computer (PC/Mac), iPad, iPhone samt Android tablet og telefon.

For at kunne se web TV, skal din enhed have adgang til internettet enten via trådløst 
internet (WiFi) eller via mobildata. Så kan du se f.eks. nyheder eller sport, uanset 
hvor du er i Danmark. Du kan kun se Waoo Web TV 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. 



  

Klik på ”Næste”.
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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 trin for trin gennemgangen 
i denne guide.

Gå ind på waoo.tv via 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”.

Benyt den engangskode du har modtaget i brevet om nye 
TV pakker fra Waoo.

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.

Klik på linket. Herefter modtager du en e-mail som du skal 
bekræfte. Når dette er gjort, er dit Waoo Web TV aktiveret.
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Så mangler du bare at logge på Waoo Web TV for at se film 
og TV. Det gør du ved at indtaste din e-mail og din selv-
valgte adgangskode og derefter klikke på ”Log på”.
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WAOO WEB TV PÅ TABLET OG TELEFON
Det første du skal gøre er at hente Waoo Web TV app’en - har du en iPad eller 
iPhone, skal du hente den fra Apple’s App Store, og har du en Android tablet eller 
telefon, skal du hente den fra Google Play Store. 

Søg efter ”Waoo TV” og installér app’en efter anvisningerne på skærmen. 

Det koster dig ikke noget at hente Waoo Web TV app’en, ligesom du også kan se 
TV på din enhed kvit og frit, såfremt du har adgang til Waoo Web TV. 

Vær dog opmærksom på, at det kan koste ekstra i dataforbrug afhængigt af aftalen 
med din udbyder. Waoo anbefaler, at du er tilkoblet WiFi ved brug af web TV både 
i og udenfor hjemmet.
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App Store på iPad og iPhone.

Google Play Store på 
Android tablet og telefon.



KONTAKT-
INFORMATION
Har du spørgsmål, eller 
vil du vide mere?
 
Så klik ind på www.eniig.dk  
eller kontakt vores Kundecenter på  
tlf. 7015 0060 eller fiber@eniig.dk. 
Vi sidder klar til at hjælpe dig!
 
Åbningstider Kundecenter:
Alle hverdage kl. 08.00-18.00
 
Åbningstider Teknisk Support:
Alle hverdage kl. 08.00-21.00
Weekend og helligdage kl. 08.00-20.00

Eniig   Tietgensvej 4   8600 Silkeborg

FE1148 - VER
SIO
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