Vill ni pausa en film
för att hämta mer snacks?
Ta med er den livesända
fotbollsmatchen in i köket?

Sydantenn
Play

Sydantenn
Play
Med Sydantenn Play måste ni inte längre titta på TV:n för att kunna se era TV kanaler utan ni kan se
programmen på datorn, plattan eller mobilen.
Ni bestämmer vad ni vill se och när ni vill se det.
Ni kan pausa, spola tillbaka och se ett program när ni vill.
Hann ni inte se klart TV-programmet och är på väg någonstans?
Ni kan nu titta på programet i er mobil när ni till exempel sitter på tåget eller bussen.
Missade ni ett program som sändes för fem dagar sedan?
Inga problem, med Sydantenn play kan ni se programmen upp till fem dagar efter de sändes.
Ni kan vara upp till fyra inloggade samtidigt, på fyra olika enheter.
Sydantenn Play gör det möjligt att ni har er TV överallt där ni har tillgång till internet!

Baspaketet

Vilka kanaler får man tillgång till?
Ni får tillgång till ett basutbud med de mest efterfrågade
kanalerna, självklart även i HD-kvalitet!

Kan man få tillgång till fler kanaler?
För tillfälligt finns det endast tillgängligt ett basutbud. Vi jobbar
hela tiden med att utveckla våra tjänster. Du som exempelvis
prenumererar på extra kanaler ska förhoppningsvis kunna få
även dessa i playtjänsten framöver.

Hur laddar man ner appen?
Appen finns både på App Store och Google Play. Appen heter Sydantenn Play
på båda plattformarna. Det finns även en hemsida som är play.sydantenn.se.
För att ladda ner appen så går ni in på App Store alternativt Google Play,
beroende vilket operativsystem ni har. Sök på Sydantenn Play och ladda
ner appen.
Sedan inne på appen kan ni logga in och börja kolla.
Vill ni inte kolla via appen? Gå då in på play.sydantenn.se och kolla där.

Frågor & Svar
Kan man casta Sydantenn Play till TV:n?
Ja, med hjälp av en Apple TV alternativt en chromecast kan du casta den till din TV.

Kan man kolla via appen utanför Sverige?
På grund av rättigheter är tjänsten i dagsläget endast tillgänglig inom Sverige.

Hur återställer man sitt lösenord?
När du är vid inloggningssidan så finns en knapp ”Återställning av lösenordet”. Tryck på den och följ anvisningarna.

Kan man ändra på kanalordningen?
Ja, du kan enkelt inne på inställningarna, under kanalorder, dra och flytta kanalerna och sedan spara.
Alternativt går det göra en favoritlista.

Varför kan man inte se alla sina kanaler via appen?
För tillfälligt finns det ett endast ett basutbud. Vi jobbar hela tiden med att utveckla våra tjänster. Du som exempelvis
prenumererar på extra kanaler ska förhoppningsvis kunna få även dessa i playtjänsten framöver.

Kan jag ladda ner appen på min Apple TV?
Nej, per dags datum finns inte appen till Apple-TV:n, men det funkar fint att casta till Apple-TV:n med din mobil.

Kan jag ladda ner appen på min smart-TV?
Nej, per dags datum finns inte appen till smart-TV apparater.

