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Solcon TV app
Online TV kijken doet u eenvoudig met de Solcon TV-app. Deze interactieve tv-app
is gratis voor alle Solcon TV-klanten.

1. Downloaden

2. Inloggen

Download de Solcon TV-app voor:

Log eenmalig in met uw TVaccountnummer en pincode die u
via een brief heeft ontvangen.

iOS

Android

Bent u de inloggegevens kwijt?
Via Serviceweb kunt u uw
TV-accountnummer bekijken
en uw pincode wijzigen.

Gebruikershandleiding
Beginscherm/Home ⊲
Nadat u bent ingelogd ziet u dit overzichtsscherm.
Swipe tussen de zenders en selecteer de gewenste
zender om Live TV te kijken.
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Met het pijltje
( ) gaat u
terug naar het
startscherm
(Home)

Menu ▲
Open het menu door op het icoontje
( ) links bovenin uw scherm te drukken.

Live TV ▲
Selecteer de gewenste zender via het
startscherm (Home) of via het menu ( ).

Door het scherm van uw smartphone of
tablet te kantelen, verandert de weergave.

Radio ▲
Luister uw favoriete radiozender door de zender
te selecteren via het startscherm (Home) of via
het menu.
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TV-Gids ▲
TV-Gids is een overzicht van wat er nu op TV is. U kunt
ook terug- of vooruit bladeren in de gids. ( ) .

TV-gemist ▲
Om een programma terug te kijken selecteert u de gewenste
zender en daaronder de gewenste dag. Vervolgens kiest u de
uitzending die u terug wil kijken en drukt u op ‘AFSPELEN’.
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Bioscoop ▲
Met bioscoop kunt u 24 uur per dag films
huren en complete series kijken. Ook voor
de jonge kijkers is er genoeg te zien.

Persoonlijke Opnames ▲
Thuis opgenomen programma’s kunt u
terugkijken op uw tablet of smartphone.
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Heeft u hulp nodig?
Meer informatie over het aansluiten, installeren en gebruik van uw modem en
TV-ontvanger leest u in de uitgebreidere handleiding. Deze kunt u downloaden op
www.solcon.nl/handleidingen

Heeft u vragen?
Dan helpen onze medewerkers u graag verder. U kunt onze technische helpdesk
bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur
via 088 - 003 22 22. U kunt ook een e-mail sturen naar support@solcon.nl

Social media
@Solcon > voor nieuws en acties van Solcon
@Solcon_Storing > voor updates over onderhoud en storingen
facebook.com/solconNL > voor nieuws en acties van Solcon
Whatsapp > 06 - 39 44 04 00
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