Film Hors Normes bekijken:
Tijdens het testen van de handleiding van PicL heb ik gebruik gemaakt van een
kortingscode. Hiermee kon ik een andere film kijken. Sommige informatie heb ik daarom
uit de voorbeeldafbeeldingen gehaald.
In de schermafbeeldingen staat bovenaan dat ik de browser Microsoft Edge heb gebruikt.
Het kan gebeuren dat de optie om de film te streamen van de computer naar
bijvoorbeeld televisie niet zichtbaar wordt. Daarom is het beter als mensen de
onderstaande stappen uitvoeren in Google Chrome.
-

Ga naar https://picl.nl/films/hors-normes/kijken/?theater=cineart
Klik op de knop ‘Bekijk de film’
Maak eerst een account aan bij Picl (of log in als je al een account hebt).

Account aanmaken:
Klik in het volgende venster op ‘Maak een account’:

-

Vul in het volgende venster een gebruikersnaam of e-mailadres in en geef een
wachtwoord op.
Markeer het vakje om aan te geven dat je de gebruiksvoorwaarden en het
privacystatement van PicL accepteert.
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-

Als je de nieuwsbrief van PicL wilt ontvangen, markeer je ook het betreffende vakje.

-

Klik op de knop Registreren
Geef in het volgende venster postcode, huisnummer en eventueel een toevoeging op:

-

Klik op de knop Verder
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-

In een volgend venster zie je de film staan en de kosten om deze film te kunnen
bekijken (NB: door gebruik te maken van de kortingscode hoef je dit bedrag niet te
betalen!). In onderstaand schermafdruk is deze informatie ‘zwart gemaakt’:

-

Klik op de pijl achter “Heb je een kortingscode?”. Een veld waarin je een kortingscode
kunt typen wordt zichtbaar:

-

Typ de kortingscode: enbaqw
Klik op de knop: Waardebon toepassen.
Als je het goed hebt gedaan zie je dat de kortingsbon succesvol is toegepast:

-

Klik op de knop: Volgende
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-

Het volgende venster verschijnt:

Om de film te bekijken klik je op de knop: Film bekijken. Je hebt nu 48 uur toegang
tot de film.
Film streamen:
Voor het streamen van de film staat een duidelijke uitleg in de handleiding van de film
die wordt meegestuurd in de goodiebags. Mensen kunnen met een kabel van computer
naar tv werken, maar makkelijker is het streamen (casten) via onderstaande knop:

Als deze knop rechtsboven in beeld verschijnt, kun je hierop klikken. Vervolgens worden
de apparaten zichtbaar waarheen je kunt casten. Selecteer de tv en de film wordt op de
tv getoond.
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