Under våren 2021 erbjuder vi dig som blir medlem i Junis att se på film
hemma via SF Anytime. Detta för att vi inte kan ha varken filmverksamhet
eller annan junisverksamhet som vanligt just nu.
Du som anmäler dig till ”Kolla på film hemma hos dig” får värdekoder från SF
Anytime, så du kan titta på film hemma och samtidigt vara med i Junis.
Kostnad 50 kr/barn och då blir du medlem i Junis under 2021.
Filmkoderna skickas ut med start i februari. Du väljer mellan de fem filmer
som Junis valt ut. Senare i vår kommer det nya filmer och då får du nya
filmkoder.
Läs mer på vår hemsida junis.se/kronoberg. Där hittar du information om
vad som gäller, hur det fungerar och vilka filmer du kan välja mellan.
Att använda värdekoder från SF Anytime
Det måste vara en vuxen person som registrerar konto hos SF Anytime för
att filmkoden ska kunna användas.
Varje filmkod är bara giltig för en film och kan bara användas av en
person. Du kan välja mellan de 5 filmer som Junis valt ut.
När koden är använd kan medlemmen se filmen hur många gånger som
helst inom 48 timmar.
Villkor för hyrfilmskoden skickas med när du får dina koder utskickade.
Filmkoden är endast giltig för de filmer som Junis valt ut och gäller ej på
aktuella biofilmer (BIOFILM HEMMA). Kodernas giltighetstid framgår när du
får koderna skickade till dig.
Mer information om hur du går tillväga finns på nästa sida.

Det är bara föräldrar/vuxna över 18 år som får starta igång filmer på
SF Anytime, så be en vuxen göra det här:
Gå in på hemsidan: www.sfanytime.com
De rekommenderar att du använder webbläsaren
Chrome (finns att ladda ner gratis på Googles hemsida).
Tryck på ”SÖK” högst upp i menyn på vänster sida.
Skriv in filmens namn tex. ”Rymdresan” och sök.
Filmen kommer upp. Tryck på filmen så du får upp den i
stort format. Tryck på den orange knappen som anger filmens
pris: ”FRÅN XX KR”.
Välj betalsättet längst ner: ”Har du en värdekod? Ange den
här”. Skriv in koden du fått från Junis och tryck på ”TILLÄMPA”
Filmen kommer upp och nu har du 48 timmar på dig att se
filmen. Du kan se filmen flera gånger om du vill under de 48
timmarna. Filmen finns sparad under ”Mina filmer” långt ner i
menyn på vänster sida.
Har du redan ett konto på SF Anytime så loggar du in med din mejladress
och lösenord.
Har du inte ett konto så trycker du längst ner på ”BLI MEDLEM”.
Sedan anger du din mejladress och ett lösenord. Du ska även kryssa i
att du är minst 18 år. Tryck på ”Skapa konto” och ditt gratis medlemskap
utan abonnemang är klart.

Hur kan jag se filmen på TVn?
(text från SF anytimes hemsida)
På en smart-TV med SF Anytime applikationen.
På TV via Airplay från vår iOS-app.

Via Airplay till din Apple-TV via webläsaren Safari.
Om du har en Chromecast så kan du casta filmen från din telefon till din TV.
Du kan också koppla en HDMI-kabel mellan din dator och din TV. Observera
att denna lösning inte fungerar med en mobil enhet.
Hur kan jag se filmen på Surfplatta och Mobiltelefon?
(text från SF anytimes hemsida)

I våra appar kan du ladda ned filmer och ta med dig på resan eller när du
saknar internet.
Ipad och Iphone: Du kan hyra/köpa din film via webbläsaren på
www.sfanytime.com och sedan spela upp din film på din Iphone eller iPad. Du
kan dock inte hyra filmen via vår ios-app. Du hyr eller köper film på
www.sfanytime.com och hittar dessa därefter under ”Mina Filmer” i appen på
din iPhone eller iPad.
Android Mobil och Surfplatta: (Text från Junis)
På den Samsung mobil vi testade att ladda ner Android-appen på, så kunde vi
hyra och lösa in värdechecken direkt i appen (och behöver alltså inte gå in på
www.sfanytime.com). Vi har inte haft möjlighet att testa android surfplatta
men det borde fungera likadant där.
Ändra undertexter eller språk:
(text från SF anytimes hemsida)
Tryck på pratbubblan nere till höger när du spelar filmen.

Under ”Ljudspår” väljer du det språk som ska talas och under ”Undertexter”
väljer du språk på undertexten, alternativt ”Av” om du vill slå av undertexter.
Vänligen observera att webbläsaren Safari och Internet Explorer inte kan visa
undertexter. Vi rekommenderar att du använder Chrome för bästa upplevelse.

