SKP Tablet TV
SKP beschikt over een eigen SKP Televisie app. U kunt ook genieten van televisie van SKP via de
SKP Tablet TV app.

Downloaden en inloggen
De SKP Tablet TV is gratis te downloaden via de Apple App Store (geschikt voor iOS 8.0 of nieuwer en
alleen compatibel met iPad) en in de Play Store (zowel Android smartphone als tablet).
Gebruik als zoekterm ‘SKP Tablet TV’. Om in te loggen heeft u een Activatiecode nodig. Deze code kunt
u aanvragen via de SKP Klantenservice, via info@skpnet.nl.
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Uitleg over de app
Het startscherm van de app geeft u toegang tot alle opties. U ziet hier:
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Wat er nu actueel te zien is op televisie
Door te klikken op een beeld, gaat u direct live kijken naar deze zender, maar u kunt ook gebruik
maken van de menu opties boven aan het scherm.

Menukeuze
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o

TV kijken: Hier ziet u alle zenders die beschikbaar zijn. Door te klikken op het beeld gaat
u direct naar de desbetreffende zender

o

TV Gids: Per zender ziet u precies de programmering. Door op een programma te
klikken, krijgt u meer informatie over het desbetreffende programma. Als het
programma wordt uitgezonden kunt u op ‘Kijk nu’ klikken op het programma op de
tablet te bekijken.

o

Instellingen: Gegevens m.b.t. de versie en status van de app. Onder deze menukeuze
kunt u de activatiecode invoeren om de app te gebruiken.

Veelgestelde vragen
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Zijn er extra kosten voor SKP Tablet TV?
Nee, dit is een onderdeel van uw 3in1 SKP abonnement
Werkt SKP Tablet TV ook buitenshuis?
Nee, dit werkt alleen via uw eigen (wifi) thuisnetwerk van SKP
Met hoeveel apparaten kunnen wij tegelijk kijken?
Met 3 tablets/smartphones kunt u tegelijk televisie kijken
Werkt de app ook voor de iPhone?
Nee, de app is alleen beschikbaar voor de iPad en Android Smartphones en tablets
Kan ik met deze app ook Uitzending gemist kijken?
Nee, dat kunt u met de apps van de omroepen zelf, NPO Start, RTL XL en KIJK.

