Viaplay - aktivering
Log ind på https://signup.viaplay.dk/.

Medlemsnummer, postnummer og e-mail skal være det samme
som indtastet på mit.nanoqmedia.gl

Har du allerede en Viaplay konto? Så log ind med samme mail og deaktiver din betaling for
abonnementet. Dit abonnementet gennem Nanoq Media vil dermed overtage.

Du er nu klar til at se masser af serier og film!
Har du Viaplay Totalpakken fra Nanoq Media har du også adgang til alle sporten på Viaplay
➢ Du kan være logget på og kan streame fra maks 2 forskellige enheder samtidig.
➢ Du kan se Viaplay via PC, Mac, iphone, ipad, android, apple TV, chromecast, Smart TV, Xbox og
Playstation
➢ Du kan downloade mange af serierne og filmene - og se dem efterfølgende når du ikke er på
internettet. De kan gemmes i op til 30 dage.
➢ Du kan bruge Viaplay i Grønland, hele EU og Norge.
➢ Bredbåndsforbruget hos Viaplay varierer, alt efter hvilken billedkvalitet du streamer i.
• Når man afspiller på Højest (HD), bruges der som udgangspunkt op til 2,5 GB/timen.
• Ved afspilning i kvaliteten Høj (HD/SD) forbuges op til 1,8 GB/timen.
• Hvis du afspiller i kvaliteten Mellem, forbuges omkring 500 MB/timen.
• Når indholdet afspilles i kvaliteten Lav, forbruges op til 150 MB/timen.

Anbefalet internethastighed
Nedenfor er kravene til internet hastighed og anbefalinger til at afspille serier, film og live sport
på Viaplay.
3,0 megabit per sekund – anbefales til SD-kvalitet
10,0 megabit per sekund – anbefales til HD-kvalitet
Det indhold vi har i HD-kvalitet, vil blive afspillet i 720p, hvis din internetforbindelse er hurtig nok.
Hvis din internethastighed lejlighedsvis falder, justeres kvaliteten ned på Viaplay. Dette gøres for
at undgå at filmen buffer. For at undgå dette, er du nødt til at have en kontinuerlig download
hastighed, svarende til ovenstående anbefalinger.
Mængden af data der anvendes ved streaming, afhænger af den pågældende kvalitet. Du kan se,
hvor meget data de forskellige billedopløsninger kræver ved at tage et kig på
artiklen Dataforbrug.
På PC, Mac og Android/iOS har du desuden mulighed for manuelt at justere, hvilken kvalitet der
skal anvendes.
Hvis du anvender en computer:
Afspil den ønskede serie, film eller sportsudsendelse. Klik på de fire punkter i afspilleren og vælg
den ønskede indstilling.

Hvis du anvender en Android/iOS enhed:
Klik på de tre streger oppe i venstre hjørne. Vælg Indstillinger i menuen. Her kan du vælge den
ønskede billedkvalitet.

