
Sådan kommer du igang

Afspiller SP-VM23



Tilslut udstyret

1. Slut den ene ende af HDMI kablet til en HDMI-port bag på din skærm. Slut den anden ende til 

HDMI-porten på din Screenpublisher afspiller-enhed.

2. Tilslut strømforsyningen til afspilleren (afspilleren tænder så snart den får strøm)

3. Tænd for din skærm, vælg den indgang, der svarer til din HDMI indgang (fra trin 1)

4. Forbind afspillere til internet via netværkskabel eller WIFI. Skal afspilleren tilsluttes WIFI, skal du 

have keyboard og mus sat til afspilleren, så du kan indtaste jeres WIFI kode.

Tilknyt afspiller til din konto:

Når afspilleren er startet op, og forbundet til internettet, vises et 12-cifret ID på skærmen. Din afspiller 

er nu klar til at blive tilknyttet din konto på Screenpublisher.

1. Log ind på screenpublisher.com fra din computer

2. Klik på fanen ”Afspillere”

3. Klik på ”Tilknyt SP afspiller” ud for et ledigt afspiller-abonnement

4. Indtast den 12-cifrede kode og tryk ”Tilknyt afspiller”

5. Din afspiller er nu tilknyttet din konto og er klar til at vise indhold fra Screenpublisher. 
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Forbind afspilleren til WIFI

Når enheden er startet op, skal du gøre følgende, for at forbinde til WIFI:

1. Tilslut tastatur og mus til afspilleren så du kan indtaste koden til WIFI netværket.

2. Klik på netværksikonet som vises i nederste venstre hjørne.

3. En liste med tilgængelige WIFI netværk vises. Klik på det netværk du vil forbinde til.

4. Indtast adgangskoden til det trådløse netværk og klik på ”OK”.

Din afspiller er nu forbundet til internettet, og vil efter kort tid vise afspillerens unikke ID.

Forbind afspilleren via Ethernet

Tilslut Ethernet netværkskabel til afspiller-enhed. Din afspiller er nu forbundet til internettet.

Tilgængelige netværk 

WIFI1 

WIFI2 

WIFI3 

WIFI4

Skriv koden til WIFI1

Kode123

Forbind



Nyttige links

Support artikler

På supportsiden finder du vejledninger til at ændre faktureringsoplysninger, hvordan du inviterer bruge-

re til din konto, hvad du skal gøre ved mistet kodeord og meget mere. 

http://www.screenpublisher.com/support/

Videovejledninger

På Youtube kan du finde en lang række videovejledninger til de forskellige funktioner som vi tilbyder. Vi 

har samlet alle vejledningerne til fx opsætning af vejrudsigt, kalender, video, billeder med videre.

http://www.youtube.com/c/screenpublisher

Tekniske netværkskrav – Firewall indstilling, whitelistning af IP’er mv. 

Her kan du finde en teknisk beskrive af de indstillinger som skal være opfyldt på jeres netværk. Det kan 

være visse IP adresser og porte i firewall som der skal være givet tilladelse til. Måske bruger i Proxy på 

netværket og lignende. 

http://www.screenpublisher.com/indstilling-af-netvaerk

Kontaktinformation

Find vores generelle kontaktoplysninger. Du kan få fat på os via mail, telefon, fjernsupport eller chat på 

hjemmesiden. Du er altid velkommen til at kontakte os!

http://www.screenpublisher.com/kontakt


