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Vejledning til dit in-tv Web 

For at aktivere in-tv Web, skal du: 

• Log ind på din selvbetjening på mit.in-tv.dk

• Klik på fanen WebTv

• Her skal du indtaste det kodeord, du ønsker at benytte og trykker aktiver.
o Adgangskode kan ikke indeholde Æ, Ø og Å eller specialtegn. Vi anbefaler, at du

benytter din e-mailadresse som brugernavn.

Hvis du vil se WebTv på din computer: 

• Benyt dette link: https://playmakertv.dk/#!/

• Log ind på siden

• Du kan nu se de kanaler, du har i din tv-pakke.

Hvis du vil se WebTv på din smartphone eller tablet: 

• Hent PlayMaker appen.

o Hvis du har et Apple produkt skal du hente appen i App Store

o Hvis du har et Android produkt, skal du hente appen i Play Butik

• Når du har hentet appen og logget ind, kan du streame direkte på din

smartphone eller tablet. Der er enkelte kanaler, der ikke udbydes via WebTV.

https://mit.in-tv.dk/
https://playmakertv.dk/#!/
Bruger
Fremhæv



Hvis du vil se WebTv på dit Tv er der flere muligheder: 

• Har du et nyere Android Tv eller et Apple Tv kan du hente PlayMaker Appen

direkte på Tv’et.

• Ellers har du følgende muligheder:

Tablet eller smartphone 

iPhone eller iPad 

Computer 

Computer 

Chromecast

Chromecast

Apple tv

HDMI-kabel 



Vidste du at: 

• Du kan have op til 50 timers optagelse på dit WebTv. Det er en god idé at slette

optagelser, du har set, så der er plads til nye.

• Du kan have op til 4 enheder på din bruger. Du kan fjerne enheder under

”Indstillinger”. Hver enhed har en bindingsperiode på 30 dage.

• Du kan streame fra to enheder samtidigt.

• Under ”Arkiv” kan du se sendte udsendelser i op til to døgn.


