Handleiding activeren SKP iTV
Stap 1
U kunt gebruik maken van SKP iTV wanneer u een televisie- en internetabonnement heeft bij SKP. U
kunt de app downloaden in de Apple App Store en de Google Play Store. De naam van de app is SKP
iTV.

Stap 2
U gaat nu eerst naar Mijn SKP. Mijn SKP kunt u bereiken via https://mijnskp.skpnet.nl/ in uw
browser in te voeren.

Indien u reeds een Mijn SKP account heeft, voert u in bovenstaande velden uw Gebruikersnaam en
Wachtwoord in. Ga naar Stap 4.
Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik dan op Wachtwoord vergeten, dan wordt een tijdelijk
wachtwoord naar het bij ons bekende emailadres gestuurd. Daarna kunt u alsnog inloggen
Heeft nog geen Gebruikersnaam en wachtwoord, ga dan naar Stap 3.

Stap 3
In stap 2 heeft u geconstateerd dat u nog geen Gebruikersnaam en Wachtwoord heeft voor Mijn
SKP. U kunt deze zelf eenvoudig aanmaken.
Klik hiervoor op Registeren op de Mijn SKP pagina. U krijgt dan onderstaand scherm;

U dient een aantal zaken in te voeren;
-

Debiteurnummer: deze kunt u terug vinden op uw SKP factuur
Postcode: uw postcode
Huisnummer: uw huisnummer
Huisnummer toevoeging: van toepassing als u een toevoeging heeft aan uw huisnummer
Gebruikersnaam: deze mag u zelf bepalen
Wachtwoord: maak een wachtwoord van minimaal 8 karakters en gebruik ook leestekens
Herhaal wachtwoord: voer nogmaals het door u gekozen wachtwoord in.
Klik hierna op Opslaan
Nu kunt u inloggen met de zojuist aangemaakte Gebruikersnaam en Wachtwoord.

Stap 4
U ziet nu het overzicht van uw gegevens. Klik nu op de optie SKP iTV aan de linkerzijde.

Stap 5
Nadat u voor SKP iTV heeft gekozen, krijgt u het onderstaande scherm

U wordt gevraagd een Pincode in te voeren. Deze mag u zelf bepalen en moet minimaal 4 cijfers
bevatten. Deze pincode heeft u nodig om de app eventueel te beveiligen.
Klik na invoer van een pincode op Aanvragen.

Stap 6
Nadat u op Aanvragen heeft geklikt krijgt u een vergelijkbaar scherm als hieronder weergegeven;

Op het scherm ziet u uw ingevoerde pincode en de Activatiecode. De Activatiecode heeft u nodig om
de SKP iTV app te activeren.

Stap 7
U gaat naar de Apple App Store of de Google Play Store en hierna zoekt u de SKP iTV app. U herkent
de app aan het volgende icoon;

Stap 8
Nu opent u de app en krijgt het volgende scherm

Klik op OK

Stap 9
U ziet nu het volgende scherm

Voer de 20-cijferige Activatiecode in die in Mijn SKP (Stap 6) werd getoond.

Stap 10
Als de Activatiecode correct is, kunt u live tv-kijken, opnemen en terugkijken.
Veel plezier met SKP iTV!

Stap 11
U kunt eenvoudig een extra code genereren voor andere smartphones of tablets indien nodig. Ga in
de app naar Menu / Apparaten.
U klikt dan op Nieuw apparaat toevoegen. U krijgt dan een activatiecode die u kunt gebruiken op
het toe te voegen apparaat.

