
Tablå-TV / TV när du vill 
• Tablå-TV är TV via antenn, parabol eller box 

o Rapport kl 19:30, Aktuellt kl 21:00 och Sportnytt kl 22:00 

• TV när jag vill! Play-kanaler på internet 
o DOX: Under solen 22:15 ser jag kl 18:00, Sportnytt 22:00 ser jag 23:30. 

• Hur ser jag på programmen 
o DOX ser jag på vår ”riktiga” TV, Sportnytt ser jag i sängen på plattan 

o Jag väljer att spela upp på: TV-apparat, Surfplatta, dator, smartphone 

• Utrustning för att se internet-TV på TV-apparaten 
o Smart-TV uppkopplad mot mitt trådlösa nät (Wi-Fi) 

o HDMI-kabel mellan TV-apparaten och dator/platta/smartphone 

o Chromecast ansluten till en HDMI-port i TV-apparaten och uppkopplad 

mot mitt trådlösa nät plus smartphone eller surfplatta (dator) 

o Apple-TV ansluten till en HDMI-port i TV-apparaten och uppkopplad 

 



TV när jag vill? 

Play-kanaler 

• Alla har tillgång till SVT Play, ingen registrering 

• Jag betalar för C More via Canal Digital 
o För att se deras kanaler på internet måste jag registrera 

mig på cmore.se och gärna även Canal Digital Go. 

 
Utrusning som krävs för att se Play på en vanlig TV: 

• HDMI-kabel från TV till dator, platta, smartphone 

• Apple-TV uppkopplad mot ditt trådlösa nätverk 

• Chromecast uppkopplad mot ditt trådlösa nätverk 

• Smart-TV uppkopplad mot ditt trådlösa nätverk 



Varför TV via playkanaler 
• Jag tittar nästan enbart via mina playkanaler 

• Direktsänd sport ser jag via tablå-TV via parabol 
o Om inte TV’n är upptagen av hustrun som inte vill se samma 

som jag 

• I köket har vi en TV-apparat, utan antenn. På 

den ser vi Morgonstudion via en iPhone och 

Chromecast 
o Hustrun sätter på TV’n tar fram SVT Play på sin iPhone väljer 

SVT 1 och trycker på symbolen för Chromecast. iPhone, 

Chromecast och SVT Play fungerar lika bra som parabolen. 

 

 


