Faaborg Vest Antenneforening

Har du mod
på at starte selv...
Gå ind på din personlige hjemmeside i antenneforeningen...
https://selvbetjening.faaborgvest.dk
tast dit NetID og kodeord (du finder oplysningerne på
Betalingsoversigten) og klik på login.
Her vil du blive bedt om at indtaste oplysninger om
telefon og mailadresse. Det er vigtigt, at mailadressen
er den adresse, som du aktuelt bruger.
Når vi har modtaget dine oplysninger, vil vi fremsende
adgangskoden til dit WebTV.

Hent Stofa app’en nu
- den er helt gratis...
Når du har hentet Stofa app’en, der findes til både
Android og IOS er du nu klar til at se WebTV

TV

Bemærk, at du også kan se WebTV på din computer

Chromecast
måske værd at købe...
For bare 320,- kr. kan du købe en Chromecast.
Med en Chromecast - der stort se ikke fylder noget bliver din tilkobling af TV til dine enheder let.
Du sætter blot din Chromecast i dit TV (USB port) og
dit TV er nu forbundet via WIFI.
Har du flere TV i huset, kan du selvfølgelig benytte dig
af flere Chromecast enheder.

Kontakt os for
yderligere information...
Du er selvfølgelig, uanset om du er medlem eller ej,
altid velkommen til at kontakte os. Find kontaktoplysninger på vores hjemmeside...
www.faabva.dk
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WebTV’et...
og de nye muligheder!
Antenneforeningen kan nu tilbyde alle medlemmer
deres TV kanaler også som WebTV.
Med WebTV vil du kunne se dine TV kanaler på PC,
tablets og mobiltelefon. Også DR TV arkiv kan tilgås
via WebTV.
Kun fantasien sætter grænser for, hvordan du kan udnytte de nye fordele WebTV vil give dig i din dagligdag.
WebTV kan bruges både hjemme og ude.
Tag eksempelvis din TV-pakke med dig rundt uanset,
hvor du befinder dig. Er der internetforbindelse, er der
også de TV kanaler, du plejer at se.

KOM
OG HØR
OM DE NYE
MULIGHEDER...

Ekstra funktioner...
i programpakke 2 og 3!

Sådan...
kommer du i gang!
For at komme i gang med WebTV skal du have en internetforbindelse og en TV pakke hos os. Vi skal have
registreret din aktive Email-adresse.
Efter registreringen vil du fra Stofa modtage en adgangskode til dit WebTV. Det er den kode du skal
bruge for at åbne WebTVs app på din PC, tablet eller
smartphone.
Så er du stort set klar til at se WebTV.
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Kampen om fjernbetjeningen er nu endelig slut !

S

Gik du glip af et program kan du i helt op til 7 dage
efter, gense det med dit WebTV.
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Med de funktioner, der følger antenneforeningens
pakke 2 og pakke 3, kan du med WebTV eksempelvis
sætte programmet på pause, ligesom du kan spole
frem og tilbage, eller starte helt forfra.

INVITATION
Kom til ÅBENT HUS på lærerværelset

TOFTEGÅRDSSKOLEN
mandag den 13. marts 2017
i tidsrummet kl. 16 - kl. 19
og hør om mulighederne med WebTV, som du nu
kan benytte dig af ganske GRATIS som medlem i
Faaborg Vest Antenneforening.
Invitationen gælder ALLE interesserede også
IKKE-medlemmer.
Få en snak! Hør og se, hvor let det er at starte
WebTV op, også med det udstyr, som du allerede
har i dag.

VI BYDER PÅ ET LETTERE TRAKTEMENT !

