Basisfuncties SKP iTV app
Deze handleiding helpt u bij het in gebruik nemen van SKP iTV.

Alles op het scherm

Interactieve programmagids
Met de interactieve programmagids van SKP iTV heeft u altijd
een overzicht van huidige, aankomende en afgelopen
programma‘s - tot 14 dagen vooruit en tot 7 dagen terug.
Door u ingeplande opnames herkent u aan de rode stip.
Onder de gids in de detailweergave ziet u uitgebreide
informatie over de geselecteerde uitzending, zoals
beschikbaarheid van functies zoals opname of herstarten.

Uitzending gemist

Herstarten
Met de herstartfunctie kunt u eenvoudig een lopend programma vanaf het begin starten. Kies het
gewenste programma en druk op de optie Herstart.

Televisiekijken wanneer u het uitkomt

Programma gemist
Met programma gemist bent u niet meer afhankelijk van vaste uitzendtijden. U bepaalt wanneer u iets
wilt zien. Met programma gemist kunt u eerder uitgezonden programma’s bekijken. Ga naar links in de
programmagids om eerder uitgezonden programma’s te bekijken. De functie is beschikbaar als in de
programmagids een programma een lichtgrijze achtergrond heeft.

Meerdere uitzendingen tegelijkertijd?

Opnamen
Met de opnamefunctie kunt u zoveel programma’s tegelijk opnemen als u wilt. En dit met een opslagcapaciteit van standaard van 100 uur. Nadat u het
gewenste programma heeft geselecteerd, kiest u „Opnemen“.

Ontspannen naar de televisie kijken

Pauzeren en spoelen
Met de pauzeerfunctie kunt u een lopend programma met een
druk op de knop pauzeren. U kunt later het kijken naar het
programma hervatten, het programma terugspoelen naar het
gewenste scene of het programma helemaal vanaf het begin
kijken. Gebruik de bijhorende knoppen in de interface.

Uw programma begint

Persoonlijke herinneringsfunctie
Met de herinneringsfunctie gaat u de start van de ingestelde programma’s niet meer missen. Zet een
herinnering op voor een programma dat nog niet afspeelt. Kort voordat het programma begint,
verschijnt een herinnering in uw scherm om naar het programma over te schakelen.

