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TV op uw PC,
Zo regelt u dat.
 
TV kijken op uw mooie HD Televisie is natuurlijk super en misschien heeft u ook wel eens TV op uw tablet  
gekeken. Nu kunt u ook televisie kijken op uw laptop of PC. U heeft toegang tot alle gids informatie, u kunt live 
televisie kijken, kunt films huren en uw opnames bekijken.

Helaas is dit nog niet voor iedereen beschikbaar.  Het hangt van uw huidige apparatuur af.

Amino nog niet Fiber Settop box HD wel

x



Zo kunt u TV op uw PC 
in gebruik nemen.

Vervolgens krijgt u een scherm

1 Ga naar fi ber.nl/tvoppc 

2 Klik op inloggen

Nu even naar de televisie lopen...

Klik hier

Klik op inloggen

Vervolgens krijgt u een scherm



Genereer een code.
3 Zet de televisie aan en ga op de Settop box HD 

naar instellingen.

4 Ga naar mobiele diensten in het instellingenmenu

Druk hier op de OK-knop op uw afstandsbediening. Bij  ‘Instellingen’ 
navigeert u naar Mobiele diensten en drukt u op de OK-knop.

Op uw Settop box HD drukt u op de Menu knop en selecteert 
u Instellingen.



6 Ga nu weer naar uw pc (goed voor de conditie zo)

5 Klik op ‘Genereer een code’

Er verschijnt nu een viercijferige code op uw televisiescherm. 
Onthoud deze of schrijf hem op.

vul het zojuist genoteerde viercijferige nummer in op uw computerscherm.

Er verschijnt nu een viercijferige code op uw televisiescherm. 



Is het gelukt?
Mooi.

Gefeliciteerd! U kunt nu televisie kijken op uw computer. Selecteer een zender uit de TV Gids en druk 
op de knop Bekijken. De volgende keer hoeft u de voorgaande stappen niet meer te ondernemen.

Zo niet herhaal de stappen en kijk even goed of uw PC aangesloten is op uw thuisnetwerk 
waar ook de televisie op aangesloten is. 

Gefeliciteerd!



Teveel apparaten?

Krijgt u de melding dat er teveel apparaten geregistreerd staan? Ga dan terug naar uw 
Settop box HD. Druk weer op de Menu knop en ga naar Instellingen.  Bij de Instellingen 
navigeert u naar Mobiele diensten en drukt u op de OK-knop. Hier selecteert u één van de 
getoonde apparaten en drukt u op OK-knop om deze te verwijderen. Staan hier geen 
apparaten geregistreerd, maar blijft u wel de melding krijgen? Neemt u dan contact met ons 
op via MyFiber of via onze telefonische helpdesk.

U mag lekker veel PC’s, smartphones en tablets koppelen, maar er zit wel een maximum aan om de 
kwaliteit te kunnen garanderen.

Krijgt u de melding dat er teveel apparaten geregistreerd staan? Ga dan terug naar uw 


