Aktivering af WebTv
Login på selvbetjeningssiden

For at aktivere dit WebTV, skal du først logge ind på selvbetjeningsportalen som du
finder her: https://mit.rnet.dk
Alt afhængigt af om du logger ind fra en computer eller fra en Smarttelefon/tablet vil
siden se lidt forskellig ud.
PC:

Smarttelefon:

Har du ikke tidligere været logget ind på selvbetjeningsportalen, har du nu forskellige
muligheder for at få et login (kode)
1. Kontakt support på tlf. 44 40 09 66, og hør om de kan sende dig et login til din
mobiltelefon eller til din e-mail adr.
2. Klik inde fra siden på linket her og udfyld de fire felter med Medlems nr.,
Faktura nr., Mobil nr., og e-mail adr. medlemsnummer og fakturanummer kan
du finde på den seneste faktura fra antenneforeningen. Se eksempel længere
nede.
3. Har du IKKE en faktura, kan du også rekvirere et kodebrev, ved at sende en
mail til bredbaand@roeddingantenneforening.dk.
Du skal forvente 5 dages ekspeditionstid inden brevet afsendes.

Eksempel på faktura med medlems- og fakturanummer.

Aktivering af WebTv
Du er nu logget ind på selvbetjeningssiden.
Klik først på linket i venstre side – mine oplysninger og tjek om din e-mail adr. og
telefonnummer er rigtige. (hvis ikke kan du rette og gemme oplysningerne)

Herefter er du klar til at gå videre.
Klik på linket i venstre side – webTv.

Du skal nu oprette dit login til WebTv
1. Systemet vil foreslå din mail adr. som brugernavn (vi anbefaler at du benytter
den)
2. Indtast herefter en selvvalgt kode (bemærk minimum 6 tegn, samt at der ikke
kan må benyttes, æ,ø,å samt specialtegn som eks. ,.-@/()
3. Klik i feltet at du godkender aftalevilkår (husk at læse vilkårene)
4. Afslut ved at klikke på Aktiver WebTv.

Tillykke, du har nu aktiveret og oprettet dit WebTv og er klar til at fortsætte.
1. Ønsker du at benytte WebTv på en computer, kan du klikke på linket nederst i
den åbne side på selvbetjeningssiden (Bemærk du kan kun benytte WebTv på en computer
med Google crome (browser).

2. Har du ios styresystem Apple (iPhone, eller iPad) kan du hente Playmaker
app’en på App store på din telefon/tablet
3. Har du Android styresystem (samsung etc.) kan du hente Playmaker app’en på
Google Play (Play Butik) på din telefon/tablet

Du kan nu lukke din selvbetjeningsside.

Eksempel på WebTv på PC: https://playmakertv.dk/#!/login
Uanset om du logger ind via din computer, Smart telefon eller tablet, skal du første
gang indtaste dit brugernavn og kode (som du lige har oprettet til WebTv) og så er du
klar til at se WebTv.

Værd at vide
• Du kan gemme 50 timers optagelse (husk at slette gamle optagelser
hvis du render tør for plads)
• Du kan have op til 5 enheder forbundet til dit abonnement. Du kan
fjerne enheder under ”Indstillinger” eller via din
selvbetjeningsside/WebTv.
• Du kan streame fra 2 enheder samtidigt.
• Du kan se/optage udsendelser fra arkivet (de seneste 48 timer)

Sådan kan du streame WebTv
PC/iMac via https://playmakertv.dk/#!/login (første gang) herefter på adr.
https://playmakertv.dk.
iPhone/iPad via app’en Playmaker
Øvrige Smart-telefoner og
tablets med android styresytem
via app’en Playmaker
SetTop boks (primært til hjemmet) Købes hos Rødding Antenneforening.
Der kan være enkelte af dine Tv-kanaler i pakken, du ikke kan se som WebTv.

Har du spørgsmål - kontakt support på tlf. 44 40 09 66
Telefontid:
Hverdage:
Lør/Søn/Helligdage

Kl. 09-21
Kl. 11-21

