Handleiding Stingray Music App
Naast de muziekkanalen van Stingray in ons Basispakket voor televisie, biedt SKP ook de
Stingray Music app aan. Via de app heeft u:








Onbeperkt toegang tot de beste muziek
op uw smartphone of tablet;
o Ontdek meer dan 100
muziekgenres
o Stream huidige hits tot aan
nostalgie
Dezelfde kanalen die wij op tv
aanbieden treft u ook in de app
Ontdek de additionele 2.000 Vibes channels
Combineer filters en kies o.a. op activiteit, stemming, thema en genre.
Kies aanbevelingen op basis wat u eerder heeft geluisterd.
Compatible met het Sonos Wireless Music HiFi Systeem, Android Auto, Airplay en
Google Chromecast

Stap 1
Download en installeer de mobiele app op uw smartphone of
tablet. De naam van de app is Stingray Music en is beschikbaar in
de Apple App Store en de Google Play Store.

Stap 2
Open de app en klik op aanmelden en gebruik uw emailadres of
verbindt via Facebook.

Stap 3
Klik op doorgaan om de Stingray voorwaarden en privacy voorwaarden
te accepteren.

Stap 4
Hier kunt u ervoor kiezen of u geïnformeerd wilt worden door Stingray
m.b.t. aanbiedingen en andere informatie.

Stap 5
Kies in het nieuwe scherm voor de televisieaanbieder waar u naar de
Stingray televisiezenders kijkt. In uw geval kiest u dus voor SKP. SKP
herkent u aan het volgende logo:

Stap 6
U moet nu de app autoriseren bij Stingray om van de app gebruik te
maken. U kunt dit doen door te kiezen voor autoriseren met uw
televisie.

Stap 7
Zet uw televisie op één van de zenders van Stingray Music, bijvoorbeeld kanaal 840.

Stap 8
Houdt uw smartphone of tablet zo
dicht mogelijk bij de speakers van
uw televisie. Klik daarna op start
luisteren in de app.

Geef de app even de tijd om het
televisiekanaal te herkennen. Zorg
ervoor dat de televisie wel hard
genoeg staat dat de app het geluid
kan herkennen.

Stap 9
Nadat de app het geluid heeft
herkend klikt u op Start
Stingray Music en kunt u de
komende 6 maanden gebruik
maken van Stingray op uw
tablet of smartphone. Na de 6
maanden moet u dezelfde
procedure doorlopen.

Meer info op https://music.stingray.com/support

Waar je ook bent. Wanneer je maar wilt.
Met de Stingray Music mobiele app kun je naar de beste muziekkanalen op je mobiel of tablet
luisteren. Waar je ook heen gaat. Wanneer je maar wilt.

