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Inleiding

De afstandsbediening van de AmiNet wordt gebruikt om het Menu te bedienen
De Videotheek is via het menu te bereiken

Druk op de knop MENU                                om het TV Menu te activeren

Gebruik de Navigatie toetsen om door het menu te lopen

Ga naar Kiezen en Kijken met de navigatie toetsen of direct met de Kiezen en Kijken Knop
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Gebruik de navigatietoetsen               om door de beschikbare films te bladeren

Gebruik de navigatietoets                 om de naar de rubrieken te gaan

Druk op           om de inhoud van de geselecteerde rubriek te bekijken

	  

Corresponderende toetsen op de afstandsbediening

Informatie over de film

Geselecteerde film

Home pagina geselecteerd Rubrieken

Beschikbare films op de Home pagina 
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Lijst met de beschikbare Genres wordt actief

Gebruik de navigatietoetsen                  om een genre te selecteren 

Druk op           om de inhoud van het geselecteerde genre te bekijken
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Bekijken van een Trailer en huren van een Film

Kies met de navigatietoets                    de gewenste rubriek

en daarna met de navigatietoetsen               het gewenste genre

Druk op          om de inhoud van het gekozen genre te bekijken

en daarna met de navigatietoetsen               naar de film

	  

	  

	  

	  

Informatie over de film Corresponderende toetsen op de afstandsbediening

Beschikbare films in genre Misdaad                  

Rubriek Films Genre Misdaad

Geselecteerde film
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Druk op        om naar de informatiepagina van de gekozen film te gaan	  

Corresponderende toetsen op de afstandsbediening

Beschrijving van de film
Rubriek Films

Genre Misdaad
Huren of trailer bekijken  
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Bekijken van een Trailer

Gebruik de blauwe knop                                  om de trailer te bekijken of          

           

                                    

 

en druk op        om de trailer te bekijken  

De trailer speelt in een verkleind venster

	   	  

	  

Naam van de film

Terug naar de informatie pagina
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Na het afspelen van de trailer wordt de informatiepagina van de film weer getoond
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Huren van een Film

Druk op        om de film te huren  

Bevestig de wens om de film te huren
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Druk op        voor de betaalpagina Vul de Betaal PIN code in

Na het intoetsen van de juiste Betaal PIN code start de film op en begint de 
verhuurperiode. De film kan gedurende de gehele verhuurperiode onbeperkt bekeken 
worden.
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Afspelen van gehuurde een film

Tijdens het afspelen van de film kan met de        knop de afspeelbalk opgeroepen 
of weer verborgen worden.

Met behulp van de corresponderende toetsen van de afstandsbediening kan vervolgens 
gepauzeerd, vooruit en achteruit gespoeld worden.

Met de Stop knop of met de Terug knop kan het afspelen van een film gestopt worden.

Na het indrukken wordt het informatiescherm van de film getoond

Indrukken van sommige toetsen op de afstandsbediening en het
maken van een keuze in het TV menu stopt het afspelen van een film

	  

Voortgang van het afspelen

Nog beschikbare tijd van de film
Corresponderende knoppen afstandsbediening

Afgespeelde tijdsduur
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Opnieuw afspelen van een gehuurde film

Druk bij het bekijken van het videotheekscherm op de groene knop
van de afstandsbediening

of ga met de navigatie toetsen                          naar 

 

en druk op

	  

	  

	  

Resterende huur periode

Gehuurde films
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De resterende huurperiode die bij de gehuurde films staat aangegeven is de totale tijd dat 
de film nog opgestart kan worden.
Is de resterende huurperiode bij een film één uur dan kan die film nog binnen de 1 en 59 
minuten opgestart worden (afhankelijk van het tijdstip waarop de beschikbare huurperiode 
van één uur begonnen is)
Na het opstarten kan de film geheel uitgekeken worden (ook al was de actuele 
beschikbare huurperiode bij opstarten slechts enkele seconden)

Druk op         om pagina van de geselecteerde gehuurde film te bekijken

Film is gehuurd en heeft een resterende huurperiode van 7 uur

Selecteer                  en druk op          om naar de pagina van de film te gaan
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Druk op            om de film te bekijken	  
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Zoek functie

Druk bij het bekijken van het videotheekscherm op de gele knop
van de afstandsbediening

Voer met de navigatietoetsen                     een zoekterm in van minimaal 3 karakters

	  

	  

Films waarin de zoekterm voorkomt in de titel, namen of omschrijving   
Zoekterm
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Alle films worden getoond waarin de zoekterm (Van) in de titel, namen of omschrijving 
voorkomt

Uitbreiden van de zoekterm geeft nauwkeuriger resultaten

Selecteer met                  de gewenste film

Gebruik de gele knop                                   van de afstandsbediening om een nieuwe

zoekfunctie in te voeren

Zoekterm

Films waarin de zoekterm “Vant” voorkomt in de titel, namen of omschrijving   
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Wijzigen van de Betaal PIN code

Ga voor het wijzigen van de Betaal PIN code naar het TV-Menu Instellingen en vervolgens 
naar Algemeen

Ga naar Betaal PIN wijzigen

Klik op       en voer uw huidige Betaal PIN code in en daarna de nieuwe Betaal PIN code	  
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Nadat de nieuwe Betaal PIN code nogmaals is ingevoerd is de Betaal PIN code gewijzigd

Betaal PIN code vergeten? Neem contact op met uw Service Provider


