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Sådan kommer du i gang med filmstriben
på din smartphone eller tablet
1. Du skal være oprettet som bruger på Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne,
og have en pinkode. Du skal bo i Ringkøbing-Skjern Kommune.
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Du kan overalt på siden vælge efter ‘Genre’ eller ‘Kategori’, 			
men du kan også lade dig inspirere af et tema eller gå direkte 		
efter de nyeste film. Det er også muligt at søge efter en be-			
stemt titel i det enkelte søgefelt… eller søge avanceret.

4. Filmens detaljer

Under den valgte titel vises detaljerne med en kort beskrivelse, 		
filmens spillelængde og medvirkende. Du kan se et klip fra			
filmen med ‘Se forsmag’,
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5. Start lånet
Felterne udfyldes med dit ‘Brugernummer’ (Cpr. nr.) og ‘Pinkode’, og du
vælger dit lokale bibliotek. Nogle film har en aldersgrænse, så husk
at tjekke boksen af.
Afslut med knappen ‘Se filmen’.
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6. Din lånestatus
Du bedes bekræfte, om du ønsker at bruge et lån på filmen.
Nu starter filmen. Du kan låne 3 film i en 30 dages periode.
En valgt film kan på samme lån ses i et døgn.
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7. Værktøjslinien
Ved berøring af skærmen fremkommer værktøjslinien:
Det første symbol er start-og-pause-knappen. Ved siden af angives
spilletiden og du kan se, hvor langt du er nået. Her slår du underteksterne fra og til.
Med pilen øverst til venstre vender du tilbage til udvalget af titler.
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Det er også muligt at streame film til din PC fra www.filmstriben.dk
Dog kun med browserne Explorer eller Firefox, og programmet Silverlight,
som du bliver tilbudt at downloade gratis, hvis du ikke har anvendt det før.
Filmstriben virker ikke mere i Chrome.
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