
Hoe sluit u de SKYTV Box aan op de TV?

De belangrijkste aansluiting op uw TV is de HDMI 1 poort. Sluit
hier de SKYTV box dan ook op aan. Een moderne TV heeft meestal 
wel meerdere HDMI poorten.

✓ Sluit de stroomadapter aan
✓ Sluit de HDMI kabel aan
✓ Sluit de internet kabel aan
✓ Sluit de USB dongle aan

• Bij sommige apps zal de muisfunctie niet werken. Dit wordt niet als dusdanig door de app 
ondersteund. Druk dan op “Cursor Locking” en gebruik de pijltjestoetsen en de “OK” knop.

• Voor het gebruik van hoofdletters de “Caps” toets indrukken.
• Voor speciale tekens de “Alt” toets indrukken.



1. Klik op de afstandsbediening op de home knop = 
2. Dubbel Klik op “Droid Settings” 

- Klik op display
- Klik op screen position
- Klik op zoom automatisch en screen het TV scherm tot 94  % 

Ga met              (retour pijl) 2 x terug naar “More settings”

3.  Klik op “More settings”
4.  Scroll naar onderen en klik op “System” 
5.  Klik op “Language en input”
6.  Klik op “English”
7.  Klik op “Add a Language”
8.  Scroll naar “Nederland”
9.  Klik op “Nederland”.
10. Klik in de browser rechtsboven op de drie punten.
11. Klik op “Remove”
12. Klik op “English” (v = groen)
13. Klik op de prullenbak rechtsboven in de browser
14. Klik op “OK Remove selected Language”
15. Klik 2 x op retour pijltje
16. Scroll naar “datum en tijd”
17. Klik op “autom.tijd en datum” (deze dient grijs te zijn)
18. Datum staat standaard goed.
19. Tijd instellen op juiste tijd.
20. 24 uurs klok gebruiken (deze moet op groen staan)  
21. Ga terug met Home knop
22. Toegang, datum en taal staan nu goed ingesteld.
23. Heeft u de stroom van de SKYTV BOX een keer uitgeschakeld en weer ingeschakeld? kijk 
dan even of de juiste tijd weer is ingesteld. Deze staat rechtsboven. 

1 - 1e keer gebruik en leren omgaan met de afstandsbediening.



3 - Apps toevoegen

1. Klik op “Playstore”. Klik op “Sign-in” en ga (uw reeds bestaande) account toevoegen
2. Even wachten op “Checking info”
3. Vul hier een e-mail adres in of klik op “Create Account”
4. “uwnaamhier”@gmail.com en klik op Next.
5. vul hier uw wachtwoord in:  ……………………
6. Klik op “Next” en volg de aangegeven stappen.

2 – Eigen G-Mail/Playstore account aanmaken

1. Dubbel klik op “Playstore”
2. Zoek in de zoekbalk naar een App. Bijvoorbeeld “SKYTV Vrijheid van kijken” 
3. Klik op “SKYTV Vrijheid van kijken” 
4. Klik op installeren en nadat openen is verschenen kunt u hierop klikken. De app is 
geactiveerd en geïnstalleerd. Deze procedure telkens herhalen bij het installeren van 
apps uit de “Google Playstore”

mailto:“uwnaamhier”@gmail.com


3 - Apps voor een onbezorgde kijk/luister ervaring. 
Download deze uit de Playstore.

SKYTV YouTube Spotify Discovery+

KADAZA Ziggo Go KPN ITV NPO Start

Videoland MX Player VLC Player NL Ziet

Red Bull TV Kijk TV

Ga in de browser naar:  www.LIVENETTV.BZ
Download via android en installeer deze app Livenettv 4.8 



App toevoegen in bovenste voorkeur balk

1. Ga met de “Home” knop terug naar Home.

2. Klik 2 x op witte kruis in bovenste balk
3. Klik op de toe te voegen App (er verschijnt nu een groene vink + blauwe rand)

4. Klik daarna met  retourpijl op het witte kruis

5. De app is nu toegevoegd aan de bovenste voorkeurbalk.

App uit de bovenste voorkeurbalk verwijderen 

1. Klik 2x op het witte kruis
2. Verwijder groene vink en blauwe rand van de uit de voorkeurbalk te verwijderen app.

3. Klik met               retourpijl op het witte kruis. 

4. De app is nu verdwenen uit de voorkeurbalk
5. Apps zijn ook terug te vinden in de andere balken en in het app overzicht. 


