
 GUIDE TIL STREAMING
Kabel



1.  Vælg hvilken enhed du vil bruge til at streame fra; PC, tablet eller telefon.

STREAMING MED KABEL

2. Tilslut HDMi kablet i TV’et.

3.  Find fjernbetjeningen til TV og tryk på input/source  
knappen. Knappen kan sidde forskelligt fra TV til TV.

PC 
Tilsluttes med HDMi kabel.

Tablet og mobil
Tilsluttes med HDMi kabel og 
adapter.

HDMi indgange

+

Vi har valgt  
indgang 2 i vores 
fremvisning.

Samsung 
fjernbetjening

LG fjernbetjening SONY  
fjernbetjening

4.  Vælg den HDMi indgang, du 
satte stikket i bagpå TV’et, og 
tryk på OK.

5.  Nu vises billedet  
fra enhed på TV.



PC
Bruger du din PC skal du åbne inter-
nettet og finde den side du vil se 
indhold fra f.eks. www.dr.dk eller
www.waoo.tv.

DR App’en – kræver ikke login.

Åben app’en og tryk på den udsendelse du gerne vil se. 
Den kommer nu frem på dit TV.

DR TV direkte
Åben app’en og tryk live TV.
Vælg den kanal du gerne vil se og tryk på den.

Tablet eller mobil
Bruger du tablet eller mobil skal du 
have installeret den App du gerne vil 
se indhold fra samt have oprettet et 
login. 
Det er kun første gang man skal 
oprettes.

BEGYND AT STREAME MED KABEL

Eksempler 
på streaming 
apps.



 GUIDE TIL STREAMING
Trådløs



Cromecast
Tilsluttes  direkte i TV’et. Husk 
hvilken HDMi indgang (num-
mer) du sætter det i på dit TV.

AppleTV
Tilsluttes med HDMi kabel i 
TV’et. 
Husk hvilken HDMi indgang 
(nummer) du sætter det i på 
dit TV.

TRÅDLØS STREAMING

1.  Vælg hvilken enhed du vil bruge til at streame fra;  
Cromecast eller AppleTV*.

HDMi indgange

Vi har valgt  
indgang 2 i vores 
fremvisning.

3.  Find fjernbetjeningen til TV og tryk på input/source knappen. 
Knappen kan sidde forskelligt fra TV til TV.

Samsung 
fjernbetjening

LG  
fjernbetjening

SONY  
fjernbetjening

4.  Vælg den HDMi indgang, du satte stikket i 
bagpå TV’et, og tryk på OK.

5.  Nu kommer der billede frem 
på TV’et fra Cromecast eller 
 AppleTV.

2. Tilslut HDMi kablet i TVet

* Vi forudsætter, at der er lavet den første generelle opsætning af Chromecast eller Apple TV.



PC
Bruger du din PC skal du åbne inter-
nettet og finde den side du vil se 
indhold fra f.eks. www.dr.dk eller
www.waoo.tv.

DR App’en 
— kræver ikke login.

Åben app’en og tryk 
på den udsendelse du 
gerne vil se. 
Tryk på det lille ikon 
for at få billedet over 
på TV’et.

DR TV direkte
Åben app’en og tryk 
live TV.
Vælg den kanal du 
gerne vil se og tryk på 
den.

Tablet eller mobil
Bruger du tablet eller mobil skal du 
have installeret den App du gerne vil 
se indhold fra samt have oprettet et 
login. 
Det er kun første gang man skal 
oprettes.

BEGYND AT STREAME TV MED CHROMECAST

Eksempler 
på streaming 
apps.



WAOO WEB TV
Du kan se TV på din PC, tablet og telefon.  
Du har også mulighed for at se det f.eks i 
sommerhuset.



PC
Første gang du vil bruge Waoo Web TV 
skal du lige have oprettet et login.
Åben internettet på din PC og gå ind på 
www.waoo.tv.

Waoo Web TV 
Når du har oprettet et 
login kan du fortsætte 
med at bruge Waoo 
Web TV på din pc – 
eller finde din tablet 
frem.
Åben Waoo TV 
App’en.

Login
Indtast dit 
brugernavn samt 
kode som du  
lige har oprettet.

Kanal
Vælg den kanal du gerne vil se.

Tryk her for at få billedet til 
at fylde hele skærmen.

KOM GODT IGANG MED WAOO WEB TV

Ny bruger
Klik på Ny bruger og 
følg vejledningen for 
oprettelse.


