
Installatie IPTV  
De Streambox software kan externe IPTV links afspelen.  U kunt uw IPTV link als volgt 

configureren: 

1. Ga in de Kodi app naar “TV & on demand”. (de stream software dient geïnstalleerd te 

zijn) 

2. Ga naar “PREMIUM TV STREAMS” 

3. Druk op “add a new list” 

4. Voer in “Premium tv” en druk op klaar 

5. Kies voor “remote-list (URL)” 

6. Voer de IPTV code in die u heeft ontvangen van uw leverancier. De code dient exact 

ingevoerd te worden en is hoofdlettergevoelig. 

7. Druk op “klaar” 

8. Kies vervolgens 2 x voor “none” 

De lijst is succesvol toegevoegd, klik op “premium tv” om alle zenders te bekijken. 

Gefeliciteerd! Het toevoegen van de tv streams is gelukt. 

 

Verlengen abonnement  
Heeft u al eens eerder een code voor IPTV ingesteld? Volg dan deze instructies:  

1. Ga in de Kodi app naar “TV & on demand”. (de stream software dient geïnstalleerd te 

zijn) 

2. Ga naar “PREMIUM TV STREAMS” 

3. Druk met de ‘’Context-menu knop’’ (☰) op uw huidige  ‘’PREMIUM TV’’  

4. Ga naar ‘’Change Source’’  

5. Voer de code in die u heeft ontvangen. De code dient exact ingevoerd te worden en is 

hoofdlettergevoelig. 

6. Druk op “klaar” 

7. Kies vervolgens 2 x voor “none” 

De lijst is succesvol toegevoegd, klik op ‘’premium tv’’ om alle zenders te bekijken.  



Tips en trucs: 
De zenders staan in een overzicht. De zenders staan gesorteerd op land. U kunt snel door dit 

overzicht heen navigeren door op het pijltje naar rechts te drukken op de afstandsbediening. 

Vervolgens pijltje naar beneden tot u het juiste land of de juiste zender heeft gevonden. 

Zodra u in de zenderlijst zit opent u een kanaal door op “OK” te drukken. Als u 

een kanaal weer wilt afsluiten, drukt u tijdens het afspelen wederom op “OK” 

en vervolgens op het STOP ( ▀ ) teken. U kunt ook de kanalen die u vaker bekijkt toevoegen 

aan de favorieten door i.p.v. op OK bij een kanaal, op de “Context-menu knop” (☰) te 

drukken en te kiezen voor “add to playlist favorites”. De kanalen komen dan bij favorites 

terecht bij de premium tv streams.  

 

 

 

 


