byder velkommen til en verden af
film og underholdning
Her får du en grundig gennemgang af hvordan du bruger dit Kino Club medlemskab på dit internettet via din computer. Bemærk venligst at de eksempler vi bruger her, kan være anderledes end på din egen computer. Kino Club ændrer
indhold løbende og der kan være forskelle på design alt efter hvilken model og alder din computerer. Derfor kan både
design og indhold være forskelligt, men det har ingen indflydesle på funktionerne.
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Side 2

LOG IND på kino club på din computer
Når du har oprettet dig hos Kino Club, har du adgang til hele vores univers af film fra din computer af. For at komme ind
på siden skal du gå til vores log ind og taste den e-mailadresse du har oprettet dig med, samt dit kodeord.
Åben internettet på din computer og gå til:

play.kinoclub.com/log-in
Her vil du se denne formular, som du nu skal udfylde:

E-mail: Her skal du indtaste den e-mailadresse du brugte
da du oprettede dit medlemskab. Hvis du har glemt den,
kan du altid finde tilbage til den, i den bekræftelsesmail
vi har sendt dig.
Kodeord: Indtast det kodeord du selv valgte, da du oprettede dit medlemskab. Det er på mindst 6 tal/bogstaver.

Tryk på Log Ind - nu er du inde på Kino Club.
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Log ud af Kino Club på computeren
Når du bruger Kino Club på din computer, bliver du ikke automatisk logget af Kino Club, bare fordi du lukker den ned
eller slukker computeren. Dette er for at undgå, at du skal logge på Kino Club hver gang du åbner det op igen. Hvis du
bruger Kino Club på din egen computer, tablet, mobiltelefon eller TV, er der derfor ikke nogen grund til at logge af hver
gang du er færdig med at bruge den.
Hvis du derimod bruger den hos andre, på biblioteket eller lignende, så er det altid en god idé at logge af Kino Club når
du er færdig. Sådan undgår du, at andre kan benytte dit Kino Club medlemskab.
For at logge ud af Kino Club på din computer, skal du gå op i højre hjørne af Kino Club siden.

Tryk på
MIN PROFIL

Side 4

Tryk på LOG UD

Nu er du logget ud af Kino Club på din computer.
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Glemt e-mail eller kodeord
Det er vigtigt at du husker på den e-mailadresse og kodeordet du opretterdit medlemskab med. Skulle uheldet være ude
og du glemmer et eller begge, er der heldigvis hjælp at få
GLEMT E-MAILADRESSE:
Hvis du har glemt din e-mailadresse, kan du altid gå tilbage til den velkomstmail vi sendte dig, da du oprettede dit medlemskab. Heri står der hvilken e-mail du har brugt til at oprette dit medlemskab.
Hvis du stadig oplever problemer med at finde din e-mailadresse, så kontakt os på support@kinoclub.com - så vil vi hurtigst muligt vende tilbage med hjælp.
GLEMT KODEORD:
Vi anbefaler altid at du vælger et kodeord, som du har nemt ved at huske. Vi kan ikke se dit kodeord i vores system, men
hvis du glemmer det, er der stadig hjælp at hente. Du har nemlig mulighed for selv at vælge et nyt kodeord, ved at åbne
din computer og gå ind på denne hjemmeside:

play.kinoclub.com/log-in
Her vil du nu se formularen på næste side, hvor der er mulighed for at få tilsendt vejledning til at vælge nyt kodeord:
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Tryk på ”Glemt dit kodeord?” så vil du få videre vejledning til at
vælge nyt kodeord.

Nu vil denne side åbne sig. Her skal du indtaste:

Den e-mailadresse du har oprettet dit medlemskab med.

Tryk på knappen ”SEND INSTRUKTIONER”
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Nu skal du ind på din e-mail og se den e-mail, du har modtaget fra os. Der kan godt gå et par minutter før den når frem.
Hvis ikke du kan finde den, så prøv at tjekke i den e-mail folder der hedder ”SPAM” eller ”Uønsket post”.
I denne mail står der instruktioner til, hvordan du kommer videre med at vælge nyt kodeord. Dette gør du ved at trykke
på knappen ”NULSTIL KODEORD”. Dette link er gældende i 2 timer.
Når du har trykket på denne knap, sendes du automatisk videre til denne hjemmeside, hvor du skal udfylde:

E-mail: Den vil være indtastet for dig på forhånd, men hvis ikke det sker, kan
du selv indtaste den her.
Nyt kodeord: Vælg det nye kodeord, du ønsker at benytte fra nu af. Det skal
være mindst 6 tal/bogstaver og det er vigtigt at vælge noget du kan huske.
Gentag nyt kodeord: Gentag det kodeord du lige har valgt, for at bekræfte
dit valg
Tryk på knappen ”Afslut” for at afslutte dit valg af nyt kodeord.

Nu har du skiftet til dit nye kodeord og du kan logge ind på Kino Club med det og din e-mailadresse.
Gå ind på denne hjemmeside, for at logge ind:

play.kinoclub.com/log-in
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SE FILM GRATIS
Vi har masser af velvalgte film på Kino Club, som du som medlem kan se ganske gratis. Når du klikker på en film, kommer du ind på filmens side, hvor du kan lære mere om filmen. På denne side er der også nogle funktioner, som er gode
at kende.

Her ser du oplysninger om:
Filmens titel
Produktionsår
Varighed (timer og minutter)
Genrer
OM: Her kan du læse en beskrivelse af filmens handling
MERE SOM DETTE: Her finder du
andet indhold der passer til titlen.
Her ser du oplysninger om:
Instruktør
Skuespillere
Aldersgrænse
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På filmenes side er der ligeledes nogle funktioner, som er gode at kende:

Tryk her, for at afspille filmen

SE TRAILER: Tryk her, for at se en
kort intro til filmen, hvis sådan
en er tilgængelig
FØJ TIL MIN LISTE: Føj filmen til
din liste, så du nemt kan finde
tilbage til den igen, når du gerne
vil se den. Læs mere om denne
funtion i afsnittet MIN LISTE.
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LEJe af FILM

En række af de film du finder på Kino Club er såkaldte lejefilm, det vil sige film, du skal betale for. Disse er markeret med
en lille hængelås. Du kan sagtens gå ind på en film og læse om den, afspille trailer osv. uden at det koster noget.
Når du har fundet en film, du gerne vil leje, skal du finde den på din computer og leje den. Efterfølgende kan du begynde at se den på din mobil- eller TV-app. Lejeperioden er på 48 timer fra du lejer filmen. Efter de 48 timer vil filmen ikke
længere være tilgængelig.
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49,00 KR.

For at igangsætte din betaling af en lejefilm, skal du trykke LEJ inde på filmen:

Tryk for at leje

Når du har trykke LEJ, vil denne formular komme frem.

Her kan du se, hvilken film du er ved at leje

Her kan du se, hvor meget filmen koster.
Hvis du har en rabatkode, skal du indtaste den her og trykke
INDLØS - hvis ikke går du direkte videre til næste punkt.
Tryk GODKEND OG BETAL
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Du bliver nu sendt til en sikker betalingsside, hvor du kan
afslutte dit køb. Her skal du udfylde følgende felter:

Indtast din e-mail. Du vil få tilsendt en kvittering på denne mail.

Indtast dit kortnummer, dette er de 16 cifre fra forsiden af kortet
Indtast dit korts udløbsmåned/og år fra forsiden af dit kort - i feltet efter
indtastes dit korts CVC nr. dette kan findes på bagsiden af dit kort.
Indtast dit navn

Vælg land

Tryk betal for at gennemføre købet.

En kvittering for dit køb bliver sendt direkte til din mail.
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Du vil nu blive sendt tilbage til Kino Club, hvor denne
besked dukker op. Herfra skal du blot trykke SE NU for
at komme tilbage til filmen.
Når du er inde på filmen skal du bare trykke på start
oppe på filmens banner, for at begynde at se den.
Du kan altid finde tilbage til de film du har lejet, ved at
gå ind på MIN LISTE oppe i toppen af Kino Club. Her vil
de automatisk blive lagt ind under MINE LEJEFILM.
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AFSPIL FILM PÅ DIN COMPUTER
Uanset om du afspiller en gratis eller lejefilm på Kino Club, har du nogle funktioner i afspilleren, som er gode at kende:

Skru op eller ned for lyden.

Sæt filmen på pause / start
filmen op igen

Vælg undertekster. Mange
af vores film har undertekster, og du kan vælge dem
til eller fra her.
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Spol i filmen. Dette kan du gøre ved at trykke på den hvide
streg, hen til det sted du vil spole til. Du kan også trykke på
en af cirklerne med tallet 15 i, så spoler den 15 sekunder frem
eller tilbage.

Fuldskærmsvisning. Få filmen
til at fylde hele skærmen
Stop fuldskærmsvisning ved
at trykke på din ESC knap på
tastaturet, eller trykke her
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EN RUNDVISNING - HJEM

HJEM: Når du logger ind på Kino Club via din computer, vil den første side du kommer til være HJEM, som er vores forside. Her kan du gå på opdagelse i blandt andet de mest populære film, de nyeste film, ugens temaer og meget mere. Det
er også her vi slår vores konkurrencer og vores fremhævede Min Filmliste op.
For at sikre at der altid er noget nyt og spændende på Kino Club, skifter vi jævnligt ud i indholdet på HJEM. Du kan altid
vende tilbage til HJEM ved at trykke på den øverst oppe i venstre side.
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EN RUNDVISNING - FILM

FILM: Når du trykker på kategorien FILM bliver du ledt ind til vores filmsamling. Øverst ser du nogle film vi har valgt at
sætte fokus på lige netop nu og nedenunder finder du alle vores film inddelt i genrer. På denne måde er det nemt for
dig at finde lige netop den film og filmgenre, du er i humør til.
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EN RUNDVISNING - film til leje

FILM TIL LEJE: Udover alle vores mange dejlige gratisfilm på Kino Club, har vi også et udvalg af kvalitetsfilm til leje. Disse
film finder du under kategorien FILM TIL LEJE og du kan kende dem ved, at de er markeret med en hængelås. Filmene
varierer i pris og kan kun lejes via din computer.
Når du har lejet en film på din computer, kan du efterfølgende se den på din mobil- eller TV-app. Du vil altid kunne finde
tilbage til dine lejefilm i kategorien MIN LISTE. Læs mere om denne kategori i næste afsnit.
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EN RUNDVISNING - MIN LISTE

MIN LISTE: Inde i kategorien MIN LISTE har du mulighed for at se 3 forskellige samlinger af film:
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FORTSÆT MED AT SE: Her finder du de film, du er gået i gang
med at se tidligere.

MINE LEJEFILM Her finder du de film du har lejet.

MIN FILMLISTE: Her finder du de film du har valgt at tilføje til din
liste. Det vil sige, film du har været inde på og har tilføjet ved at
trykke på.
Denne funktion gør det meget nemt for dig at huske film, som
du er interesseret i at se en anden dag.
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EN RUNDVISNING - KINO NYT

KINO NYT: Her finder du en masse spændende og sjove ting fra Kino Clubs verden. Dyk ned i anmeldelser af vores film,
læs om filmenes spændende baggrundshistorier, sjove filmfakta, deltag i konkurrencer og quizzer m.m.
Du kan altid komme tilbage til forsiden ved at trykke HJEM.
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EN RUNDVISNING - SØG

SØG: Oppe i topen finder du muligheden SØG , hvor du kan søge film frem. Det kan f.eks. være en bestemt film du leder
efter, film med en skuespiller, skuespillerinde eller instruktør du godt kan lide, eller din favorit genre af film.
Når du begynder at søge, vil der straks komme film du kan vælge imellem, og så vælger du film ved at trykke på den. Jo
mere detajleret dit søgeord er, desto mere præcis bliver din søgning. Her er et eksempel på en søgning:
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EN RUNDVISNING - MIN PROFIL

MIN PROFIL: Under kategorien MIN PROFIL, finder du alle de oplysninger der har noget med dit medlemskab at gøre.
Når du trykker på profil, kommer der en række valgmuligheder op:
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KONTO - MINe OPLYSNINGER
Under kategorien MIN PROFIL, finder du punktet KONTO. Her har du mulighed for at se den e-mailadresse du har oprettet dit medlemskab med.
Hvis du er logget ind på Kino Club og herefter har glemt dit
kodeord, har du også her mulighed for at få sendt et link til
at nulstille din kode.
Dette gør du ved at trykke her:

Nu skal du ind på din e-mail og se den e-mail, du har modtaget fra os. Der kan godt gå et par minutter før den når frem.
Hvis ikke du kan finde den, så prøv at tjekke i den e-mail folder der hedder ”SPAM” eller ”Uønsket post”.
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I denne mail står der instruktioner til, hvordan du kommer videre med at vælge nyt kodeord. Dette gør du ved at trykke
på knappen ”NULSTIL KODEORD”. Dette link er gældende i 2 timer.
Når du har trykket på denne knap, sendes du automatisk videre til denne hjemmeside, hvor du skal udfylde:

E-mail: Den vil være indtastet for dig på forhånd, men hvis ikke det sker, kan
du selv indtaste den her.
Nyt kodeord: Vælg det nye kodeord, du ønsker at benytte fra nu af. Det skal
være mindst 6 tal/bogstaver og det er vigtigt at vælge noget du kan huske.
Gentag nyt kodeord: Gentag det kodeord du lige har valgt, for at bekræfte
dit valg
Tryk på knappen ”Afslut” for at afslutte dit valg af nyt kodeord.

Nu har du skiftet til dit nye kodeord og du kan logge ind på Kino Club med det og din e-mailadresse.
Gå ind på denne hjemmeside, for at logge ind:

play.kinoclub.com/log-in
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mine medlemskabsoplysninger
Under kategorien MIN PROFIL, finder du punktet MEDLEMSKAB. Her kan du se hvilke type medlemskab du er tilknyttet
på Kino Club.
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mine BETALINGSKORT
Under kategorien MIN PROFIL, finder du punktet BETALING. Her kan du se om du har et betalingskort tilknyttet til dit
Kino Club medlemskab. Dette kan eksempelvis være, hvis du tidligere har lejet en film på Kino Club. I så tilfælde vil dine
betalingsoplysninger blive sikkert gemt hos os, så du nemt kan bruge dem i fremtiden.

XX / XX

Du kan opdatere dine betalingskort ved at trykke
på knappen OPDATER BETALINGSMETODE:
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Du bliver nu sendt til en sikker betalingsside, hvor du kan opdatere dine
betalingskortoplysninger. For at gøre dette, skal du udfylde de følgende
felter:

Indtast din e-mail. Du vil få tilsendt en kvittering på denne mail.

Indtast dit kortnummer, dette er de 16 cifre fra forsiden af kortet
Indtast dit korts udløbsmåned/og år fra forsiden af dit kort - i feltet efter
indtastes dit korts CVC nr. dette kan findes på bagsiden af dit kort.
Indtast dit navn

Vælg land
Tryk betal for at opdatere dine betalingsoplysninger
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mine Transaktioner
Under kategorien MIN PROFIL, finder du punktet TRANSAKTIONER. Her kan du se hvilke betalinger du har gennemført
på Kino Club. Du vil her eksempelvis kunne se:
DATO: Den dato du har gennemført købet på
MEDLEMSKAB: Det produkt du har betalt for. Dette
kan både være en film eller et medlemskab.
STATUS: Om købet blev gennemført.
PRIS: Prisen for dit køb i Danske Kroner
KVITTERING: Her kan du trykke på Detaljer og du vil
få flere detajler omkring dit køb at se.
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HVOR MANGE skærme PÅ EN GANG?
Under kategorien MIN PROFIL, finder du punktet INDSTILLINGER. Her kan du se, hvilke regler der gælder for antallet af
enheder, du må have tilknyttet dit medlemskab og hvor mange der må bruges på samme tid. En enhed er eksempelvis
dit TV, mobiltelefon, tablet og computer.
Lige nu er enhedsgrænsen sat til 5. Dvs. du må have 5 forskellige TV, mobiltelefoner, tabletter og / eller computere tilknyttet på samme tid. Du behøver derfor ikke logge ud af Kino Club hver gang du har brugt det, eller når du vil bruge
det på en anden enhed.
Du må til enhver tid benytte Kino Club på op til 2 skærme på samme tid.

Hvis du har brug for at slette nogle
af de enheder du har tilknyttet - eksempelvis hvis du køber nyt TV som
du vil have på og skal have systemet
til at glemme det gamle, skal du blot
trykke på RYD ENHEDSLISTE.
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FÅ HJÆLP
Hvis du har brug for hjælp med dit Kino Club medlemskab, så er der flere muligheder tilgængelige. I bunden af Kino
Club, finder du link som du kan benytte for at få hjælp:

BRUGERBETINGELSER: Dette er de gængse betingelser der gælder for vores medlemmer, og som du har accepteret ved
din oprettelse af dit medlemskab.
KONTAKT OS: Ved at trykke her, får du adgang til en mail der automatisk er adresseret til os på support@kinoclub.com
Du skal nu blot indtaste din mail, et emne i emnefeltet samt din besked. Herefter sender du det afsted til os og vi vender
tilbage hurtigst muligt.
SPØRGSMÅL OG SVAR: Dette er en liste over de spørgsmål der oftest opstår, når folk besøger Kino Club. Vi har samlet
alle svarene her, så vores medlemmer selv har mulighed for at finde løsninger på deres problemer og få svar på deres
spørgsmål med det samme.
Vi har lavet en række vejledninger til brug af Kino Club, ligesom denne. De lægger klar til at downloade, så du kan printe
dem ud, hvis du har brug for det. Du kan finde flere på:
kinoclub.com/userguide
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