Instructie
Film kiezen
Om een film van de Industriebox te kiezen en af te spelen heeft u na het ophalen van de
sleutel geen verbinding met internet nodig.
1. Open de Industriebox mediaplayer via het icoon op uw bureaublad.
2. Open het zijpaneel van de Industriebox mediaplayer door rechts op het driehoekje te
klikken.
3. Klik op [Abonnement]; het venster ‘Abonnement’ verschijnt in beeld.
4. Kies de gewenste filmtitel door er éénmaal op te klikken.
5. Klik vervolgens op [Film kiezen]; het venster ‘cd-rom plaatsen’ verschijnt.
6. Plaats de gevraagde dvd in het dvd station van uw computer en klik op [OK].
7. Wacht nu even; het systeem heeft even tijd nodig om de dvd te lezen.
Opm.: indien u het venster ‘Filmbestand niet gevonden’ in beeld krijgt, wacht dan even, om
vervolgens nogmaals op [OK] te klikken. Uw computer heeft waarschijnlijk meer tijd nodig.
Verschijnt de melding voor een tweede keer, controleer dan of u de juiste dvd in de drive
geplaatst heeft.
8. De gekozen film is klaar voor afspelen als u in de linker bovenhoek van de
Industriebox mediaplayer de filmtitel ziet.
Selectie van beeldscherm
Bij [instellingen | gebruiker] kan eventueel opgegeven worden of de film standaard op het
andere scherm afgespeeld moet worden.
Film afspelen
Nadat u een film gekozen heeft en deze gereed is om bekeken te worden, kunt u de film
starten.
Starten van de film:
Met deze knop start u de film.
Pauzeer film:
Hiermee pauzeert u de film. Klik na het pauzeren op de startknop om het afspelen te
hervatten.
Stoppen en terugzetten:
Hiermee stopt u de film, waarmee deze direct terug gaat naar het begin.
Spoelen door film:
Hiermee kunt u naar een bepaalde passage in de film spoelen.

Volledig scherm:
Hiermee kunt u de film in het volledige scherm bekijken. Tijdens deze status kunt u gebruik
maken van de volgende functies:
 pauzeren en hervatten via de spatiebalk of de rechtermuisknop.
 terugkeren naar het scherm van de Industriebox mediaplayer via de [Esc]-toets of via de
rechtermuisknop.
Film vooraf bekijken:
Als u hierop klikt kunt u een filmtitel vooraf één keer bekijken in een klein scherm. Met
hetzelfde kijkmoment kunt u deze filmtitel nogmaals ‘full screen’ vertonen.
Volumeknop:
Als u hier op klikt, kunt u het geluid aan en uit zetten.
Door met uw linkermuisknop het rondje in het balkje te verslepen past u het volume aan.
Let op: de geluidsinstellingen van uw computer zijn ook bepalend voor het optimale volume.
Na het bekijken van de film, kunt u opnieuw een film kiezen of afsluiten via het zijpaneel op
de Industriebox mediaplayer.

Indien u problemen ondervindt verzoeken wij u om contact op te nemen met onze helpdesk
op telefoonnummer: 0497-534882 of via e-mail: helpdesk@industriebox.nl.

