Welkom bij SKV iTV
Deze handleiding helpt u bij het
in gebruik nemen van SKV iTV.

10 eenvoudige stappen in
10 minuten en SKV iTV werkt!
Zodra uw router is geïnstalleerd en verbonden is met internet,
voert u eenvoudig de volgende 10 stappen uit:
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Controleer uw bestelling

Netwerkkabel aansluiten
HDMI 2

Het SKV iTV-pakket moet de volgende onderdelen bevatten:
Amino settopbox, stroomadapter, afstandsbediening, HDMI-kabel,
ethernet netwerkkabel en deze installatieposter.

Sluit de settopbox rechtstreeks aan op de router via de meegeleverde
HDMI
3
netwerkkabel. Dit is de meest betrouwbare
aansluiting.
Als alternatief
is een draadloze verbinding via wifi mogelijk, maar dit kan tot
verbindingsproblemen leiden.
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VERWIJDEREN

HDMI-kabel aansluiten

Kiezen van de HDMI-bron

Verwijderen plastic lipje

Aansluiten op het lichtnet

Verbind de HDMI-kabel met de HDMI-uitgang van de settopbox en
uw televisie.

Schakel nu uw TV in en selecteer met de afstandsbediening van uw
televisie de HDMI-ingang waarop u de settopbox hebt aangesloten.

Verwijder het plastic lipje aan de achterkant van de afstandsbediening.
U kunt de afstandsbediening zo instellen dat u de settopbox ook kunt
bedienen zonder op de settopbox te ‚richten‘.

Gebruik de bijgeleverde stroomadapter om de settopbox aan te
sluiten op een stopcontact. De settopbox wordt nu automatisch
ingeschakeld.
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Verbinden met internet

Software bijwerken

Activatiecode invoeren

Klaar - veel plezier met SKV iTV!

Na het starten van de settopbox start vanzelf de installatiewizard op.
Hier kunt u uw taal kiezen. Als u een netwerkkabel heeft gebruikt
wordt er automatisch verbinding gemaakt met internet, anders kunt
u hier uw wifi-netwerk instellen.

Nadat de internetverbinding tot stand is gekomen download de
settopbox vanzelf de nieuwste firmware. De installatie duurt
enkele minuten.

U heeft in een aparte brief een activeringscode ontvangen die u
nu moet invoeren, of genereer de code via de Instellingen in de
SKV GO App van uw mobiele telefoon of tablet. Als u de code
bent kwijtgeraakt of niet heeft ontvangen kunt u met ons contact opnemen.

Ontdek alle mogelijkheden en functies van SKV iTV en gebruik
de SKV Go App voor uw mobiele apparaten.
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Flexibel en praktisch

Alles op het scherm

De afstandsbediening

Interactieve programmagids

Modus
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•1 Aan/uit-knop (TV): schakelt tv in of in standbymodus
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•2 Bron: externe ingangsbron kiezen
•3 TV: gebruik deze toetsen om uw TV te bedienen
•4 Aan/uit-knop: schakelt settopbox aan of in
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standby-modus

•14 Stil: geluid uit- of inschakelen
•15 TV: terug naar live TV
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Functietoetsen
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•5 Kleurtoetsen: voor navigatie
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•7 Opname: opent overzicht van opnames
•8 Favorieten: instellen als favoriet
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Onder de gids in de detailweergave ziet u uitgebreide
informatie over de geselecteerde uitzending, zoals
beschikbaarheid van functies zoals opname of herstarten.

• Programmagids: interactieve programmagids
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•17 Volume: afstellen van het geluidsniveau
•18 Pijltjestoetsen: navigeer door menu‘s
(hoofd- en programmamenu)

•6 Zoeken: maakt zoeken via SKV iTV mogelijk
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Navigatie / bediening
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Met de interactieve programmagids van SKV iTV heeft u
altijd een overzicht van huidige, aankomende en afgelopen
programma‘s - tot 7 dagen vooruit en tot 7 dagen terug.
Door u ingeplande opnames herkent u aan de rode stip.

•19 Kanalenwissel: wissen naar de volgende
of vorige kanaal
• Terugtoets: ga naar de vorige activiteit
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• Menu: opent het hoofdmenu
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• Info: meer informatie over geselecteerd item
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Afspeeltoetsen

Invoer

•9 Play: voor het afspelen van programma‘s
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• Invoertoetsen: direct zendernummer invoeren,

•10 Spoelen: snel vooruit- of terugspoelen
•11 Pauze: opnames of uitzendingen pauzeren
•12 Herstart: start een lopende uitzending
vanaf het begin
•13 Opnemen: opnemen van een lopende uitzending,
of een opname plannen

maar ook voor ingave van letters
• Teletekst: open teletekst voor de huidige zender
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Meerdere uitzendingen tegelijkertijd?

Optimaal gemak en interactiviteit

Opnamen

Mediatheken en apps

Met de opnamefunctie kunt u zoveel programma‘s tegelijk
opnemen als u wilt. En dit met een opslagcapactiteit van
standaard 100 uur.

Met SKV iTV kunt u apps van derde partijen gebruiken op
uw settopbox. Kijk filmpjes van YouTube op het scherm
van uw TV of maak gebruik van de Duitse Apps.

Nadat u het gewenste programma heeft geselecteerd,
kiest u „Opnemen“ of drukt u op de opname-toets van de
afstandsbediening.

•25 Backspace: invoer wissen
•26 Terugspringen: spring een dag terug in de
programmagids
•27 Vooruitspringen: spring een dag vooruit in de
programmagids



Overal mobiel televisie kijken

Uitzending gemist?

Ontspannen naar televisie kijken

SKV Go App

Herstarten

Pauzeren en spoelen

Met onze mobiele app heeft u uw TV overal bij de hand. U kunt
de app overal gebruiken waar u internettoegang heeft. Ook uw
opnames zijn beschikbaar op uw mobiele apparaat.

Met de herstartfunctie kunt u eenvoudig een lopend programma
vanaf het begin starten. Kies het gewenste programma door op
de OK toets te drukken en selecteer de optie Herstart.

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 toetsen op de
afstandsbediening of de knoppen in de interface.

Televisiekijken wanneer het u 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. Deze functie is
beschikbaar als in de programmagids een programma een
lichtgrijze achtergrond heeft.



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 schakkelen.

