
Så här kommer du igång med appen



Ladda ner Sappa Play
För att komma igång med Sappa Play behöver du ladda ner vår app.  

Detta gör du enklast via App store för IOS och Google Play för Android.  



Kundnummer

Skapa konto

Lösenord

Se användarvillkor

Registrera
När du laddar ner Sappa Play för första gången behöver du registrera dig.  

Detta gör du genom att ange ditt kundnummer och lösenordet till Mitt Sappa. 
Därefter skapar du ditt konto och kan börja använda appen. 



E-post

Logga in

Lösenord

Glömt lösenord

Logga in
Har du redan skapat ett konto klickar du direkt på logga in när du öppnar upp appen. 
Har du glömt ditt lösenord klickar du på glömt lösenord och följer de instruktioner 

som ges, så kommer du enkelt igång igen. 



Tidslinje

Pågående program

Inställningar

Dina kanaler

Tidslinje
När du loggat in på Sappa Play möts du av tidslinjen som följer den linjära tv-tablån. 

Här ser du dina  valbara kanaler och de grönmarkerade rutorna visar programmen 
som pågår just nu. Klicka dig in på ett program för att börja kolla eller starta om.  

Vi reserverar oss för att alla program inte går att titta på via appen. 



Byt kanal
Paus

Stäng program

Textning

Spola fram/tillbaka

Tal

Programinfo

Airplay

Tidslinje

Helskärm

Volym

LIVELIVELIVE

Program
När du har valt ett program så kommer du till denna vy. Här inne kan du läsa mer 

om det valda programmet och du kan bl.a. spola fram och tillbaka, få textning, 
byta kanal, pausa och mycket mer.  Airplay och Chromecast stöds ej på  

grund av rättighetsskäl.  



Frågor & svar
Se användarvillkor
Kontakta oss

Logga ut

Appversion

Inställningar
Behöver du hjälp med Sappa Play hittar du våra frågor och svar inne på 
Inställningar. Här hittar du även våra användarvillkor och du kan enkelt  

kontakta oss. Vill du logga ut från appen gör du det uppe till vänster. 



Besök sappa.se/play för mer information


